
SKEPPLANDA. Derbyt 
mellan Skepplanda och 
Lilla Edet kan beskrivas 
på många sätt.

Ett som en lektion i 
effektivitet, alternativt 
som tre knäppar på 
näsan.

Ett sargat Lilla Edet 
behövde inte förta sig 
för att kamma hem full 
pott, 0-3 (0-2).

Trots Lilla Edets tämligen 
komfortabla bortaseger över 
Skepplanda saknades det 
inte glada Alebor. De rödblå 
tränas i år av Ahlaforsborna, 
Jonas Andersson och Stefan 
Berndtsson. De två tidigare 
åren var de med och tog upp 
Ahlafors IF från fyran till di-
vision två och nu toppar Lilla 

Edets IF division fyra Väster-
götland västra. Laget är obe-
segrat efter nio omgångar.
En serieseger på gång?

–Nej, det pratar vi inte om. 
Serien har knappt börjat, men 
killarna har gjort det bra hit-
tills och ska ha all heder av sin 
insats. Det är en jämn serie och 
än kan mycket hända, säger 
Jonas Andersson.

I torsdagskväll kunde däre-
mot inte mycket hända. Lilla 
Edet skapade inte mängder av 
målchanser, men hade ändå 
fullständig kontroll på mat-
chen.

–Vi får två mycket psykolo-
giskt viktiga mål. 1-0 efter en 
kvart, då vi faktiskt var tillba-
kapressade. Sedan försöker de 
komma ikapp i andra halvlek 
och då slår Mattias Ahlström 

in spiken i kistan och 3-0, sam-
manfattar Andersson som var 
långt ifrån nöjd med spelet.

– Vi måste kunna prestera 
bättre än så här. Ändå kul att 
se att killarna är heta när mål-
chanserna dyker upp. Effekti-
viteten är inget att klaga på.

I Skepplandakabyssen var 
det dämpat. Tränare Thomas 
Hvenfelt gjorde vad han 
kunde. Han gick till och med 
in själv några minuter i första 
halvlek. Ett dubbelbyte där 
även Peter "Erra" Eriksson 
klev in i handlingen gav hopp, 
men Lilla Edet svarade med 
ett klapp-klapp-anfall och 2-0 
ganska omgående.

– Det är tufft nu. Killarna 
har fått sig ett par rejäla sny-
tingar. Vi spelar inte dåligt, 
men gör några misstag och för-
lorar matcherna ändå. Det går 
troll i det. Faktum är ändå att 
vi skapar ganska många chan-
ser, men utan självförtroende 
är det svårt att sätta dit bollen, 
säger Thomas Hvenfelt.

Vad värre var är att Per 
Rehnlund och Peter Antons-
son ådrog sig varsitt gult kort, 
vilket gör att båda är borta mot 
Trollhättans BOIS kommande 
torsdag.

– Det är typiskt. Båda två 
tillhör ju vår centrallinje och 
de spelare som kanske har 
presterat bäst hittills under sä-

songen.
Lilla Edet får en längre 

vila, vilket gör det möjligt 
för de fyra  ordinarie spelare 
som saknades i torsdags att ta 
sig tillbaka i speldugligt skick. 
Nästa match spelas inte förrän 
nästa lördag, hemma mot Lid-
köping.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Lilla Edet 9 16 21
Arentorp 9 1 15
Lidköping 8 8 13
Corner 8 5 12
Vinninga 8 2 11
Råda 8 2 11
Trollh BOIS 9 0 11
Skoftebyn 8 1 10
Inland 8 -4 8
Elmer/Fåglum 8 -5 8
Vara 8 -8 8
Skepplanda 9 -18 4
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FOTBOLL I ALE

Fredag 15 juni kl 19.00
Nolängen

Nol dam – Bergum

Torsdag 14 juni kl 
19.00

Nolängen
Nol – Rödbo

Fredag 15 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Latino 
United 

Tisdag 12 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Hyppeln

Lördag 16 juni kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Söndag 17 juni kl 14.00
Surte IP

Surte – Backatorp

ÄLVÄNGEN. Återigen 
en  svidande förlust för 
ÄIK. 

Nu har laget verkligen 
hamnat bland nedflytt-
ningskandidaterna. 

I hemmamötet med 
Guldheden blev det för-
lust med 0-3.

Kanske en upprepning från 
för längesedan. Då låg ÄIK på 
fyra poäng efter vårsäsongen. 
Inför sista höstmatchen kriga-
de laget om guldet. 

I med- och motgång är dock 
fotbollen en roande och triv-
sam sport. I senaste omgång-
en mot Guldheden var det 
bara för gästerna att tacka och 
ta emot, efter mindre lyckades 
försvarsinsatser i ÄIK.

– Det var ingen större pre-
station av mig att pricka in de 
båda målen förklarade andra 
halvlekens tvåmålsskytt, 
Anders Carlsson. 

– Inte får man stå med 
”armarna i kors” utan jobba 
för laget sade man också hos 

Guldheden.
Sedan gäller det att var lite 

kall i avslutningarna. Nu  för-
sökte flera i anfallet skjuta på 
alltför långa avstånd. 

– Skott från ”ärtbössor” är 
inte svåra att stoppa, förkla-
rade målvakten som lätt höll 
nollan i fredagsmatchen.

Ny svidande förlust för ÄIK

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

ÄIK stormar fram på Älvevi, men varken Niklas Andersson (t 
v) eller Ali El-refael hade lyckan att sätta bollen i nät.

NOL. Erik Gunnarsson 
och Therese Persson, 
båda från klass 5 A.

Där har ni vinnarna i 
pojk- respektive flick-
klassen när Nolvarvet 
20-årsjubilerade i tors-
dags.

Tävlingen avgjordes i 
strålande sommarväder 
och löpartävlingen fick 
precis den inramning 
som arrangören hade 
hoppats.

Det blev dramatiskt värre 
när Nolvarvet arrangerades 
för 20:e året i rad. Det skulle 
visa sig bli en riktig tvekamp 
mellan fjolårsvinnaren Se-
bastian Espe och Erik Gun-
narsson. Den sistnämnde kla-

rade emellertid av den tryck-
ande värmen allra bäst och 
vann på tiden 15.41, vilket 
var elva sekunder snabbare 
än Espe. Noterbart är också 
att Erik Gunnarssons sluttid 
bara var sekunden långsam-
mare än Daniel Lindbergs 
banrekord från 2003.

– Jag siktade på seger, 
men trodde inte att jag skulle 
kunna springa så fort. Det var 
väldigt jobbigt med värmen. 
Jag hade dock förberett mig 
genom att dricka mycket 
vatten innan tävlingen, för-
klarade Erik Gunnarsson 
efter målgången.

– Jag hade taktiken att 
aldrig stanna. Jag kände mig 
pigg hela tiden och kunde 
lägga på en rejäl spurt mot 

slutet, fortsatte Gunnarsson.
Bland flickorna var There-

se Persson dryga halvminuten 
före Amanda Nielsen. The-
rese klockades på 18.51 och 
tog emot skolkamraternas 
hyllningar efter segern.

– Jätteroligt, men jobbigt! 
Jag startade i ett ganska högt 
tempo och försökte springa 
så snabbt som möjligt hela 
vägen. Vid Röda Dalen blev 
jag upplyst om att jag ledde 
loppet och då fick jag lite 
extra krafter, säger Therese 
som på sin fritid spelar fot-
boll i Nol IK och utövar frii-
drott i Kongahälla AIK.

Lokaltidningen ber att 
få framföra sina gratulatio-
ner till segerduon, som också 
kommer att uppmärksammas 

i samband med skolavslut-
ningen på Nolskolan.

FOTNOT. Nolvarvet är öppet för elever i 
skolår 3-6 på Nolskolan. Banans längd 

mäter 3 860 meter.

Dubbla segrar för 5 A när Nolvarvet avgjordes
– Therese och Erik historiska vinnare

PÅ NOLSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Jubielumsvinnare! När Nolvarvet arrangerades för 20:e året i 
rad gick segern till Therese Persson respektive Erik Gunnars-
son, båda från klass 5 A.

FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Sandared – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar: Marcus Hansson 3, 
Henrik Andersson 2, Mattias Skån-
berg 1.
Division 4 Västergötland västra
Skepplanda – Lilla Edet 0-3 (0-2)
Mål LEIF: Jonas Björk 2, Mattias 
Ahlström 1. Matchens kurrar SBTK: 
Peter Antonsson 3, Alexander Odlan-
der 2, Mattias Otzén 1. LEIF: Mattias 
Ahlström 3, Jonas Björk 2, Tom Chris-
tiansen 1.
Division 5 A Göteborg:
Älvängen – Guldheden 0-3
Matchens kurrar: Jimmy Thörnqvist 3, 
Ricardo Nascimento 2, Kenny Rosén 1.
Division 6 D Göteborg: 
Nol – Bjurslätt 2-2
Nödinge – Eriksberg 0-2

Division 3 Västergötland Södra:
Ulricehamn – Skeppland 2-2 (0-2)
Mål SBTK: Anna Hederstedt, Therese 
Madsen. Matchens kurrar: Linnea 
Andersson 3, Therese Madsen 2, 
Matilda Errind 1.
Skepplanda – Alingsås 10-0 (5-0)
Mål: Nathalie Ekman 3, Jennifer Thiel 
2, Victoria Thiel 2, Cecilia Hurtig, 
Amanda Errind, Therese Madsen.
Matchens kurrar: Nathalie Ekman 3, 
Threse Madsen 2, Matilda Errind  1.
DM Västergötland:
Skepplanda – Gauthiod 1-0 (0-0)
Mål: Matilda Errind.
Division 4 A Göteborg, damer:
Nol – Lindome 1-6
Division 4 B Göteborg, damer:
Ahlafors -Eriksberg 8-3 (4-0)
Mål AIF: Jessica Svensson 3, Maria 
Rydgren 2, Caroline Karlsson 2, 
Matilda Björstedt 1.
Matchens kurrar: Camilla Gustafs-
son 3, Matilda Björstedt 2, Jessica 
Svensson 1. 
Division 5 Trollhättan: 
Trollhättans FK – Nygård/Lödöse 
1-3 (1-2)
Mål N/L: Matilda Bertilsson 2, Jennifer 
Hägg.    
7-mannaserie:
Älvängens Färg – Alebyggen 11-0
Hålanda – Lödöse 3-4
Damille – Sega Steget 1-6
1. Sega Steget 5 +30 15
2. Damille  5 +12 12
3. Älvängens Färg 5 +14  9
4. Lödöse   5 – 7   6
5. Hålanda  5 –18  1
6. Alebyggen 5 –27  1

Effektivt Lilla Edet 
sänkte SBTK

Serieseger i sikte? Ja, herrar Andersson-Berndtsson är på 
väg att upprepa bedriften från Ahlafors IF, det vill säga att 
föra upp Lilla Edet till division tre. Laget är obesegrat efter 
nio omgångar.         Foto: Allan Karlsson

Högst, men ändå inte. Skepplanda föll mot Lilla Edet.

Framgångsrika Aletränare på väg mot serieseger


