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Ale Golfklubb
Golfklubben som har allt

Bli medlem i en komplett golfklubb
✓ 18-håls mästerskapsbana
✓ 9-håls korthålsbana
✓ Fina träningsområden

Och inte minst en trevlig atmosfär

✓ Restaurang med utsökt mat
✓ Fullutrustad konferensanläggning
✓ Historisk kulturmiljö

GRATIS
nybörjarutbildning

när du blir medlem i 
Ale Golfklubb        

Ring 0303-33 64 40.

- Älska handboll- Älska handboll

Junicupen 2007 innebar debut för några av våra minsta 
handbollare i ALE HF. 

Cupen som spelades på Gustafsbergs gräsfält i Uddevalla hade i år minihandboll på 
programmet. Totalt 28 lag deltog på denna nivån, och på pojksidan fanns Ale HF med. 
Tyvärr fi ck vårat fl icklag dra sig ur på grund av för många återbud, men de kommer 
igen.
Handbollskolan som startade i höstas fi ck därmed chansen att visa upp sina färdigheter. 
Något nervösa tränare kunde efter 2 dagar stolt konstatera att vi hänger med gott i 
konkurrensen. 3 segrar på 8 matcher blev facit, och mer än godkänt till våra duktiga 
lirare. Med tanke på att de fl esta som deltog var födda 98 och våra killar bestod av 
hälften 98:or och hälften 99:or så kan det inte bli bättre. 
Andra dagen var tuff med något jämnare matcher, och med lite fl yt hade det kunnat 
bli ytterligare två segrar. Vi kämpade till slut till oss en seger med uddamålet i sista 
matchen.
Prisutdelningen blev höjdpunkten på turneringen. Killarna fi ck ta emot sina priser av 
förbundskaptenerna Ulf Schefvert och Per Johansson. 
Nästa år kommer vi säkert att ha fl er lag på både pojk och fl icksidan med. Vi 
kommer igen. 
När skolorna startar i höst så är det dags att köra igång med handbollskolan igen, 
och då är alla som är födda 98, 99, 00 välkomna att vara med. Handboll är 
jättekul.

SKEPPLANDA. Skall 
Skepplanda ha en chans 
undan degradering får 
nog de gulsvarta skrälla 
ordentligt kommande 
höstsäsong. 

Det blir jobbigt för 
supportrar med dåliga 
nerver, men större 
under har skett.

I vårens sista hem-
mamatch mot Arentorp 
blev det förlust, 0-4 
(0-2). 

Gästande Arentorps var fak-
tiskt bättre på samtliga lag-
delar och gick stundtals bara 
på halvfart. Skaraborgarna 
visade det klart bästa spelet 
i den första halvleken och 
kunde gå till pausledning 
med 2-0. Arentorps målvakt, 
Markus Åkesson, var ganska 
nöjd med sin kväll.

– Jag hade knappast ett 
rejält skott att passera under 
hela matchen, sade han efter 

slutsignalen.
Men 10 min före slutet 

kunde Markus fått vittja 
kassen om Peter Antons-
sons kanon inte tagit i stol-
proten.

Efter paus lyfte Skepplanda 
upp laget och skapade faktiskt 
en del bra tillbud, men avslut-
ningarna blev lite omständi-

ga då skotten avfyrades på för 
långa avstånd.

En bortamatch återstår för 
vårsäsongen då SBTK reser 
till Elmer/Fåglum på tisdag. 
Här måste det bli vinst och 
nagelbitarna kan andas ut.

ALLAN LARSON

SBTK fast förankrade i botten

Det var jobbigt för SBTK mot Arentorp, men här försöker en 
hemmaspelare att ta sig förbi en motståndare.

ÄLVÄNGEN. Bättre sent 
än aldrig!

Efter en mindre 
lyckad vårsäsong, kom 
äntligen ÄIK:s första 
hemmaseger mot Hälsö 
BK. 

Tisdagskvällens udda-
målstriumf, 3-2 (1-2) 
var hur rättvis som 
helst.

Paussifrorna 1-2, var ganska 
missvisande. ÄIK hade ett 
flertal bra målchanser, men 
tyvärr seglade bollarna över 
målburen. Gästerna ordna-
de till 0-1 i den 30 minuten, 

men nästan direkt utjämnade 
Ali El-Refaei då han sprinta-
de ifrån sin uppvaktning.

På en ”billig” straff åter-
tog Hälsö ledningen strax 
före paus.

ÄIK startade andra halvle-
ken mycket svagt, men efter-
hand fick hela laget en upp-
ryckning till det bättre. Samt-
liga gjorde sin plikt vilket 
också gav utdelning i två full-
träffar.

Först klackskarvade Jimmy 
Thörnqvist in 2-2 på en fri-
spark från Svante Larson. 
Segermålet 3-2 satte Raid 
Yoel in efter målvaktsretur. 
Sedan bestämde ÄIK det hela 

och hade faktisk chans på yt-
terligare mål. 

En av de bättre, Svante 
Larsson, får ej medverka i av-
slutningen hemma mot Ma-
rieholm på tisdag, då han 
erhöll ett gult kort.

Tidigare hade ÄIK även 
vunnit vårens sista bortamatch. 
Med matchens enda mål, in-
slaget av Daniel Larson, be-
segrades Kärra/Klareberg på 
lördagen med 1-0.

Älvängens IK har vaknat till liv
– Två viktiga uddamålssegrar

På en snygg klackspark utjämnar Jimmy Thörnqvist till 2-2 mot Hälsö. Hemmalaget vann till 
slut med 3-2.

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Vi lyfter på hatten för Nol IK:s P10-
lag som knep bronset i Sveriges störs-
ta sjumannacup, Ulvacupen. 64 P10-
lag gjorde upp om pokalerna. Nol IK 
straffade ut IFK Göteborg i 16-delsfi-
nalen, körde sedan över Skövde med 
4-0 i 8-delsfinalen och efter en dra-
matisk kvartsfinal segrade man åter-
igen på straffar, denna gång mot 
Zenith. Däremot lyckades man inte 
bemästra Tymer IF i semifinalen, men 
så var det också cupens slutliga seg-
rare som man mötte. Det blev i alla 
fall en pokal i och med tredjeplatsen 
för Henrik Berntssons och Vesko Jo-
cicevics talangfulla grabbar.

Nol IK knep bronset


