
2007  |   vecka 33  |   nummer 28  |   alekuriren   |   17 Sport

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK är 
fast förankrade i botten.

I fredags kom en ny tung 
förlust.

Gästande Kozara vann på 
Älvevi med 4-1 (3-1). 

ÄIK valde en defensiv taktik med 
lite folk i anfallet.Därmed tilläts 
gästerna ta över och gång på gång 

blev det oro i hemmaförsvaret. 
Innan paus hade Kozara  prickat 
in fyra mål däribland ett självmål.

ÄIK tvingades stuva om sitt 
manskap då inte mindre än åtta 
spelare var förhindrade. Det var 
ingen rolig afton för hemmapubli-
ken som hade väntat en uppryck-
ning av laget. 

Efter paus blev det mest sparka 
och spring och gästerna målvakt 

kunde faktiskt uppträtt i kavaj, så 
lite bollar hade han att stoppa. 
Nej, ÄIK hade inget svar på gäs-
ternas anfall utan tvingades freda 
sig så gott de kunde i mörkret runt 
Älvevi.

Ny förlust för Älvängens IK

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

LÖDÖSE. Derbyt på 
Tingevi blev just så 
spännande och ovisst 
som de flesta förut-
spått. 

Nu lyckades Nygård/
Lödöse triumfera med 
en uddamålsseger 3-2 
(2-0). 

Alvhem var dock nära 
en kvittering i slutet 
och hade bland annat 
en stolptrtäff.

Omkring 200 besökande 
fanns på plats  där de flesta  
höll på de helvita hemmala-
get. Men det stora inslaget av 
publik från Alvhem ansåg att 
ett oavgjort resultat hade varit 
mer rättvist.

Redan i femte minuten blev 
det kalabalik då AIK målvak-
ten, Martin Olsson , fick utgå 
efter en kollision vid straff-
gränsen. Fredrik Johansson 
fick dra på sig målvaktshand-
skarna och fick direkt hämta 
bollen ur målet. Det var 

Tobias Johansons frispark 
som resulterade. Efter paus 
kunde Martin Olsson återta 
sin plats i målet.

Alvhem kom starkt i den 
andra där både Jimmy Lidén 
och Anders Claesson med 
var sin fullträff höll spänning-
en vid liv. Men i hemmalaget 
fanns måltjuven Robin Löf-
ström och han ville inte för-
lora derbyt utan prickade in 
två mål i den viktiga fredags-
matchen. En fullträff i varje 
halvlek.  

Hemmatränaren, Nicklas 
Stranne, var  nöjd med de tre 
poängen, men spelet hade en 
hel del övrigt att önska.

– Vi hade en del spelare 
som hade förhinder, men det 
gick ju vägen ändå och då är 
det skönt att ha lite flyt.

– Det var en ganska jämn 
match och vi kunde fak-
tisk plockat med oss den ena 
pinnen, ansåg AIK:s lagleda-
re Jan-Åke Larsson, och till-
lade:

– Men vi hade mer publik 

i vårmötet med 238 besökan-
de mot 198 i Lödöse.

FOTNOT. I förmatchen vann Lödöse/
Nygårds F12 med 3-0 över Alvhems F12. 
Målskyttar: Emelina Nökleby, Isabella 
Åkerblad och Matilda Johansson.

Serieledarna vann utan att övertyga
– 3-2 till Nygård/Lödöse mot Alvhem

I LÖDÖSE
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

FOTBOLL I ALE

Onsdag 22 aug kl 19.00
Surte IP

Surte – Säve

Lördag 18 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Timmele

 Tisdag 21 aug kl 18.45
Forsvallen

Semifinal DM
SBTK dam – 

Falköping KIK

Lördag 18 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Sandared

Torsdag 23 aug kl 18.45
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Häcken

Fredag 24 aug kl 18.45
Älvevi

Älvänegn – Göteborg 
SIF

Fredag 24 aug kl 18.45
Nolängen

Nol – Eriksberg

Lördag 25 aug kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Vara

Söndag 26 aug kl 17.00
Nolängen

Nol dam – Mölndal

John Persson, 16 år från Ala-
fors och tävlandes för OK Alehof, 
stod för bedriften att upprepa fjol-
årssegern på Götalandsmästerska-
pen i orientering. Tävlingen ge-
nomfördes i Eksjö förra lördagen 
och John Persson segermarginal 
blev en minut och 43 sekunder. 
Imponerande!

John Persson sprang även i di-

striktsstafetten på söndagen. Där 
hade han i särklass bästa sträckti-
den på den avslutande rundan och 
förde upp Göteborg lag 1 från 17:
e till 8:e plats. 

Nu laddar John Pers-
son för Ungdoms-SM, 
som går av stapeln på Got-
land om en månad. John 
var för övrigt på Gotland 

och tävlade i början av juli, för 
att träna på den speciella oriente-
ringsteknik som krävs där. 

John Persson Götalandsmästare – igen!

BEG.BILARBEG.BILAR

Volvo 780 Bertone-87
mycket fi n, nybesiktad

Peugeot 206 GTi -04
6,500 mil nybesiktad

Nya Chevrolet
till rätt pris!

Grönnäs 0303-33 60 87/0303-33 61 20

DAMMEKÄRR
MARKNAD

NÖDINGE
Lördagen den 25 augusti kl 11-14

Loppmarknad - Vattenkast - Auktion - Tipspromenad - Musik
Korvgrillning - Pilkastning - Servering - Fiskdamm - Lotterier

Hantverk - Bolltävling - Växtloppis
Nyhet:  Bytesmarknad barnkläder (mer info på www.alehof.se)

Skyltar från Ale Torg, Nödinge- Därifrån 5 km. Bidrag till loppmarknaden och 
auktionen mottages tacksamt. Kan lämnas på Dammekärr
torsdag 23/8 kl 18-20 alt per överenskommelse tel 22 99 90

VÄLKOMNA! OK ALEHOF
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ALLSVENSKTALLSVENSKT PÅ FORSVALLENFORSVALLEN
DM för damer

SkepplandaSkepplanda vs  vs 
Falköping KIKFalköping KIK

Tisdag 21 augusti kl 18.45

Servering • Välkomna!


