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En kall svepande vind i pla-
nens längdriktning förstörde 
alla ansatser till ordnat spel. 
Trots ett skyfall över Ström-
vallen på måndagsförmidda-
gen, var underlaget i prima 
skick.

I den  första kvarten hade 
före detta Skepplandaso-
nen, Henrik Johansson ett 

fräsande skott strax utanför 
Samuel Odengards högra 
stolpe. Skall man se efter 
spel och  målchanser bör 
båda lagen vara nöjda med 
den delade poängen. Speci-
ellt bör Inland vara belåtna 
då både förlust och målnol-
lan försvann. 

I hemmalaget kan fort-

farande Michael Mellqvist
ställa till oreda för sina mot-
ståndare, där även Henrik 
Johansson hade foten med 
i många anfall. I försva-
ret visade återigen målvak-
ten Stefan Abrahamsson sin 
styrka. Målet hade han ingen 
chans att parera, då bollen tog 
via den uppställda muren.

Trots poängförlusten 
verkar spelet på god väg för 
SBTK. Peter Antonsson var 
kungen på mitten där även 
Fredrik Nilsson, tidigare 
ÄIK, var fint med och röjde.

Oavgjort i Götaälvdalsderbyt på Strömsvallen
– Inland spräckte nollan mot SBTK

Målskyttar i det oavgjorda Götaälvdalsderbyt blev SBTK:s Peter Antonsson och Inlands 
Marcus Tersing.

STRÖM. Det kom en hel del burop från den försam-
lade Skepplandapubliken då domaren strax före 
pausvilan blåste straff för Inland. 

På den  efterföljande stramaren ordnade kapten 
Marcus Tersing till 1-0 och lagets första fullträff 
för säsongen. 

Men nog var straffen hårt dömd.
Till slut skipades rättvisa då Peter Antons-

son efter paus ordnade till 1-1 på en frispark, som 
också blev slutresultatet.

VEN. Rikard Karlberg, 
Ale GK, fick en smak-
start på årets golfsä-
song.

I helgen som gick blev 
det seger i den första 
Telia Tour-tävlingen, S:t 
Ibb Open på Ven.

Ledningen skiftade 
mellan en mängd spe-
lare, men där Karlberg 
höll nerverna i styr och 
avgjorde med en birdie 
på det sista hålet.

Det blev en svettig avslut-
ningsrunda när Rikard Karl-
berg fixade årets första triumf 
på Telia Tour 2007. Spelfor-
men, som var en modifierad 
form av poängbogey, bjöd 

på oerhörd dramatik. Avgö-
randet kom inte förrän på 
det sista hålet. Alegolfaren 
Rikard Karlberg visade stor 
kyla när han på det artonde 
hålet sänkte en birdieputt. 
Därmed slutade Karlberg två 
poäng före Fredrik Söder-
ström, Lysegården, och Pehr
Magnebrant, Södertälje.

Inför avslutningsrundan 
var det 13 spelare inom sju 
poäng. Ledarbollen börja-
de försiktigt. Fredrik Söder-
ström såg ut att rycka efter sin 
eagle på åttonde hålet, men 
både Rikard Karlberg och 
Pehr Magnebrant kämpade 
sig tillbaka in i tävlingen och 
inför det sista hålet hade alla 
tre 25 poäng.

Den andra tävlingen på 

Telia Tour avgörs på Lunds 
Akademiska, 16-18 maj. Vi 
ber att få återkomma med re-
sultat i nästa veckas tidning.

Rikard Karlberg höll nerverna i styr
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Jonas Andersson
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Rikard Karlberg kysser segerbucklan efter att ha vunnit årets första tävling på Telia Tour 
2007.

FOTBOLL I ALE

Lördag 26 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Jonsered

Söndag 20 maj kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Skoftebyn

Torsdag 24 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Hyppeln 

Söndag 20 maj kl 17.00
Älvevi

Älvängen – Kode

TELIA TOUR
TeliaSonera Sverige AB går in på 
sitt tionde år som huvudsponsor för 
Telia Tour året 2005. En av anled-
ningarna till att Telia satsar på Sve-
riges Professionella Golftour är att 
de ser ett givande samarbete mellan 
spelare, andra sponsorer, SGT och 
inte minst alla engagerad arrang-
örsklubbar.

Telia Tour är Sveriges Professio-
nella Golftour där unga spelare på 

väg uppåt i karriären kan spela pro-
fessionella tävlingar på en hög nivå. 
Telia Tour består av både en herrtour 
och en damtour. Telia Tour är en av 
anledningarna till att Sverige har så 
många bra golfspelare ute i världen.

Världsstjärnor som Annika Sören-
stam, Jesper Parnevik, Joakim 
Haeggman med flera och kommande 
stjärnor som Louise Stahle har 
vunnit tävlingar på denna tour.

– Vann första tävlingen på Telia Tour
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