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Både anfall och försvar visade 
verkligen formen mot tabell-
fyran och före sidbytet borde 
laget gjort ytterligare någon 
fullträff.

Efter paus var det spel 
mot ett mål och nu blev det 
bättre fart i måltillverkning-
en. Jonas Parkås i hemma-
buren hade inte många bollar 
att parera, men var mycket 
vaksam vid några tillfällen då 
TFF slank igenom.

Målskyttar för hemmalaget 
var: Tobias Johansson, An-
dréas Åkerblad, Peter Alke-
strand 2, Martin Svensson 
och Abdullah Abdullahi.

Nästa omgång väntar 
Trollhättans IF, sedan får man 
se om utvecklingen går i hem-
mafavör i den avgörande mat-
chen mot jagande Sollebrunns 
AIK den 29 september.

Här är förspelet till ett av de sex målen som de helvita Nygård/Lödöse gjorde i lördagens 
match mot Trollhättans  FF. Hemmalaget vann till slut med 6-0.

PÅ TINGEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

NYGÅRD. Det tog nästan 
en halvlek i den hårda 
stormen på Tingevi 
innan gästande Troll-
hättans FF släppte in 
första bollen bakom 
Peter Kallin. 

Sedan gick det av 
bara farten för hemma-
laget, som med jämna 
mellanrum hittade rätt 
med sitt spelskickliga 
material.

6-0 blev segersiff-
rorna för Nygård/
Lödöse som kommer 
allt närmare guld i divi-
sion 6 Trollhättan.

FOTBOLL I ALE

Söndag 23 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – 
Kronogården

Lördag 22 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollh. BoIS

Lördag 22 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Lekstorp 

Lördag 22 sept kl 14.00
Vimmervi

Nödinge – Albanska

Söndag 23 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Rydboholm

Lördag 29 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Lindome

Söndag 30 sept kl 17.00
Älvevi

Älvängen – 
Kärra/Klareberg

Söndag 30 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam –
Hällesåker

Nygård/Lödöse kommer allt närmare guldet
– Vann med 6-0 i stormen på Tingevi
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för din besiktigade,
fungerande gamla bil!
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Gäller i inbyte mot av Backman bil utvalda bilar. 
Vi hjälper dig med lösen och finans. 

Alltid ca 60 bilar i lager

E6:an syd Kungälv 2 km. 
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Öppettider
Vardagar 9-18  � lördagar 10-15

ÄLVÄNGEN. Det blev 
succé när Aleloppet på 
rullskidor avgjordes för 
första gången.

Trots mycket reg-
nande under dagen stod 
40 man beredda när det 
drog ihop sig till start.

Snabbast av dem alla 
var Anders Johansson, 
Håfreströms IF, som 
vann på tiden 37.57.

Premiären av Aleloppet höll 
på att regna bort. Lagom till 
tävlingsstart upphörde dock 
nederbörden och loppet 
kunde genomföras som pla-
nerat.

– Vi fick sopa bort lite 
vatten från ett ställe, men 
annars var det inga problem, 
säger Bengt Johansson i OK 
Alehof.

Arrangören hade hoppats 
på 30 startande, en önskan som 
infriades med råge. 40 delta-
gare stack iväg från Älväng-
en när startskottet gick och 
sedan väntade en rafflande 
duell utmed den 15 kilometer 
långa banan. Anders Johans-
son hade sällskap av Per Ned-
vall, Björnstorps IF, som blev 
tvungen att släppa i korsning-
en Nya och Gamla Alingsås-
vägen i Alafors. Anders Jo-
hansson kunde sedan hålla 
undan in i mål och vinna 23 

sekunder före skånske Ned-
vall. Bästa hemmaåkare blev 
Claes-Göran Claesson som 
blev elva med tiden 41.40.

– Det blir definitivt en fort-
sättning på det här. Alla del-
tagare var nöjda och mycket 
talar för att vi gör en helgtäv-
ling nästa år, avslutar Bengt 
Johansson.

TEXT:
JONAS ANDERSSON

FOTO:
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Succé för Aleloppet 
på rullskidor
– Anders Johansson kom först i mål

Therése Eriksson
Hej...
...Hur går det med golfen?

- Jo tack nu rör det på sig, 

jag fortsätter med den egna 

träningen och kompletterar

med lektioner med 

Henning, vi har lagt en 

del fokus på bunker och 

närspel, något som 

man defi nitivt inte kan 

träna för mycket på enligt 

Henning.

Jag fortsätter givetvis med fadderrundorna och känner 

själv att man utvecklas, jag tror det 

är viktigt att få mycket tid på banan, det är trots allt där 

man skall tillbringa sin framtid...

Du följer Therése utveckling 

varannan vecka i Alekuriren.

Dags 
att börja 

motionera?
Låna gångstavar på biblioteket!

Söndag 23 sept, Ale Gymnasium

Handbollspremiär

Div 3 herrar - matchstart 13.30

ALE HK vs

TOSTARED

ALE HK vs

HK VARBERG

Div 3 damer - matchstart 14.45

INSTÄLLT!

Det var jämnt upp till Starrkärr. Här förde Per Nedvall kom-
mandot, men i Alafors rullade loppets slutsegrare Anders Jo-
hansson nr 102 förbi och höll sedan ledningen till målgången.


