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Familjedag
med indiantema på 
Jennylunds Ridklubb

Söndag 3 juni kl 11-14

Klä ut dig till 
indian och kom!

Pris till bäst 
utklädda!

Ponnyridning

Ridborgarmärkestagning

Ansiktsmålning

Prova på ridning

Poängpromenad

Fiskedamm m.m.

Valkomna!

Älvängen IK:s F-97/98 
tog sin historiska första 
triumf när man vann 
Sommarcupen i Ed, som 
avgjordes förra helgen. 
ÄIK-tjejerna vann samt-
liga sina fyra mat-
cher och höll dessutom 
nollan under hela turne-
ringen. En bragdartad 
insats. Lagen som be-
segrades var i tur och 
ordning Bäckefors 4-0, 
Högsäter 3-0, Eds FF 2-
0 och Dals Långed 1-0. 

Övre raden fr v: Stefan 
Gustafsson, Maria Stål-
borg, Evelina Lidman, 
Sanna Kjellqvist, Mi-
chaela Schzypinz-
ky, Amanda Nordgren, 
Lina Karlsson, Viktoria 
Wester, Linnéa Rautio, 
Emilia Stålborg, Ulrika 
Nilsson, Anders Nilsson.

Nedre raden fr v: Tove 
Saaranen, Linnéa Dahl-
qvist, Tessie Salek, Nina 
Assadi, Jennifer Nils-
son, Elin Tilly, Matil-
da Ardner, Mathilda Pe-
tersson.

ÄIK-tjejer tog guld i Sommarcupen

ÄLVÄNGEN. Nu börjar 
det se riktigt kritiskt ut 
att ordna någon vinst 
för ÄIK på hemmaare-
nan Älvevi. 

Det verkliga raset 
kom i söndagsmatchen 
mot Kode, där gästerna 
efter 4-0 i paus kunde 
åka hem med en 5-0-
vinst i bagaget.

Synd att ÄIK inte visade 
samma gnista i första halv-
lek som laget prestera-
de i den andra. Visserligen 
gjorde sol och motvind sitt 
till, men i övrigt var det inte 
mycket annat som fungerade 
under de första 45 minuter-
na. Den stora publiken skall 
ha en eloge som inte vandrade 
hem efter första halvlek. Allt-
för många individuella miss-
lyckanden bland försvararna 
gjorde att spelet  blev lidande 

även bland anfallsmännen.
När samma manskap 

kommer ut i  den andra halv-
leken, undrade säkert många 
bland åskådarna vad som hänt. 
Samtliga agerande uppträd-
de på ett helt annat sätt. De 
flesta jagade boll och jobba-
de för laget. I denna halvlek 
fick verkligen Kodeförsvaret 
vara på sin vakt, men tyvärr 
lyckades inte hemmalaget få 
något utdelning på alla sina 
fina framstötar. Kode hade en 
försvarsmur som var svår att 
ta sig igenom. Flera av ÄIK:s 
projektiler hamnade vid sidan 
av målburen.

Trots den stora förlusten 
skall ÄIK ta med sig spelet från 
slutperioden och glömma den 
svaga insatsen före paus.

Storförlust för ÄIK 
hemma på Älvevi
– Kode vann med hela 5-0

Efter paus var det massor av spelare i båda lägren som hade 
uppgift att rädda eller försöka få bollen i mål. Kode lyckades 
bäst och besegrade Älvängen med 5-0.

Sport

- Älska handboll- Älska handboll

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

Ett stort grattis till samtliga för fi na insatser, inte 
minst Pojkar -95 och Juniorerna som båda vann 
fi nalen i B-slutspelet.

Stora framgångar för Ale HF i AranäsStora framgångar för Ale HF i Aranäs

Ale Basket hade våravslutning i Ledethallen i onsdags. Många basketintresserade ungdomar fanns på plats i hallen, där 
det bjöds på saft, kaffe och bullar. Matcher spelades i mixade lag med tjejer och killar, därefter blev det straffkasttäv-
ling. Det stora dragplåstret var ändå Lawell Emersson som var med under hela kvällen. Ale Basket tog även tillfället i akt 
att tacka alla coacher, ledare, aktiva ungdomar och föräldrar för en lyckad avslutning och en väl genomförd basketsäsong.                                                                                       
                                                                                                                                                                                    Bild: Anne B T

Basketavslutning i Ledethallen

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

– Jo, jag haltar omkring 
men det var bara en stuk-
ning. 

Det såg ganska illa ut när 
det hände, och du trodde 
du brutit foten – vad var 
det som hände egentli-
gen?

– Jag har nästan glömt 
allt själv. Men domaren 
berättade för mig att jag 
fick en knuff i ryggen och 
landade på foten med hela 
min tyngd.

Det gjorde skitont eller?
– Ja, det kan man säga, 

haha...
Hur länge blir du borta?

– Jag blir borta en vecka 
eller så till. Jag missar mat-
chen på söndag i alla fall.

Krya på dig!
– Tack så mycket.

ÅSA WALL

...Jennifer Thiel i 
Skepplandas damlag, 
som befarade att 
foten var bruten efter 
en närkamp i senaste 
hemmamatchen mot 
Holmalund.

Hur är det med dig?

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


