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Förra helgen avgjordes Gal-
lerianloppet som går i sam-
band med Henånkalaset. 

I den något backiga banan 
som mestadels går på asfalt 
hade det samlats cirka 200 

löpare Det var strålande sol-
sken och ett mycket trevligt 
lopp. Tingbergs AIS hade 
med elva löpare. 

Peter Johansson vann 
klassen män 3 300 meter på 

tiden 11.51.  Marina Suti-
nen, 13 år, vann 1 100 meter 
på tiden 4.18.  Josefin Ny-
qvist kom trea i damklassen 
8 000 meter med tiden 41.07.  
David Anjou,12 år, kom trea 
på 1 100 m med tiden 4.48.

Seger för Peter och 
Marina i Gallerianloppet

FOTBOLL I ALE

Onsdag 15 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Inland

Söndag 12 aug kl 17.00
Nolängen

Nol dam – 
Länsmansgården

Måndag 13 aug kl 19.00
Jennylund

Bohus – Fotö 

Lördag 11 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skene

Torsdag 16 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – 
Trollhättans FF

Fredag 17 aug kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – 
Hermansby

Lördag 18 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Sandared

Lördag 18 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Timmele

SKEPPLANDA. Chansen  
till poängplockning från 
serietvåan Lidköping 
blev en alltför svår upp-
gift för bottenplacerade 
Skepplanda BTK.

Gästerna kunde vända 
hemåt med en 4-2-
seger i bagaget.

Matchen avgjordes 
redan under den första 
halvleken då LIF sprang 
ifrån till 3-0.

Redan i den femte minuten 
tvingades Per Rhenlund ka-
pitulera då uteförsvaret inte 
fick undan bollen. Tio mi-
nuter senare kom nästa kall-
dusch och 0-2. Att det inte var 

SBTK:s afton denna ljumma  
kväll fick publiken uppleva då 
en hemmaspelare satte bollen 
i egen bur och 0-3.

Motgångarna för SBTK 
fortsatte direkt efter paus 
då Lidköping ökade till 0-4. 
Men Peter Antonsson, en 
av de bättre i SBTK, reduce-
rade till 1-4 och vidare lycka-
des Jimmy Johansson ordna 
till slutresultatet 2-4 på en so-
lorusch då fem minuter åter-
stod.

Synd att det var knappt om 
tid, för hemmapubliken börja-
de ge luft åt SBTK:s fina andra 
halvlek. För nu var de gulsvar-
ta verkligen på gång, men det 
går ju flera tåg och inte samma 
hårda motstånd.

Målvakten Per Rhen-
lund kan inte lastas för de 
bollar han släppte. Han ut-
förde flera vassa räddningar. 
Anders Hedlund slet och rev 
på topp i den första, men fick 
för dåligt understöd från de 
bakre regionerna. Peter An-
tonsson förlorade inte många 
dueller och var ständigt på of-
fensiven efter paus.

Nu gäller det för SBTK att 
bita ihop och göra sitt ytters-
ta i kommande matcher. Än är 
det för tidigt att kasta yxan i 
Göta älv.

Lidköpings IF vann höst-
premiären på Forsvallen
– Avgjorde redan i den första halvleken

Det var tuffa dueller mellan det gulsvarta hemmalaget och 
Lidköping. Matchen på Forsvallen vann gästerna med 4-2.

PÅ FORSVALLEN
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Hcp: på väg

Ålder: 65

Bor: Alafors

Familj: Fru och två barn.

Intressen: Idrott och i första 
hand fotboll.

Tog första lektionerna i 
våras i samband med att 
jag gick i pension. Vi är ett 
gäng från Tudor som går 
kurs hos Henning.

Status: Det har blivit lite egen 
träning under sommaren 
och i nästa vecka siktar jag 
på att komma ut på banan 
tillsammans med Henning. 
Det gröna kortet skall 
förhoppningsvis inte vara så 
långt borta.

GRATIS
nybörjarutbildning

när du blir medlem i 
Ale Golfklubb        

Ring 0303-33 64 40.

Eiron Andersson
- Älska handboll- Älska handboll

Snart är
säsongen

igång!
säsonäson

Gå in på vår nya
hemsida för att hitta
informationen för ditt lag.
www.klubben.se/alehf
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