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Lördag 10 maj kl 13.00
Nolängen

Nol – Kap Verde

Lördag 10 maj kl 15.00
Skogsvallen

FC Ale – Trollhättans FF

Söndag 11 maj kl 17.00
Älvevi

Älvängen – Vardar/Maked.

Onsdag 14 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Säve

Torsdag 15 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Hällingsjö

Fredag 16 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Upphärad

Fredag 16 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Stora Mellby

Fredag 16 maj kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Rödbo

Lördag 17 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

FOTBOLL I ALE

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK:s herrar 
hämtade sig snabbt 
från premiärförlusten 
borta mot Wargön.

I årets första hem-
mamatch blev det stor-
seger mot gästande 
Vänersborgs FK.

6-0 (1-0) blev SBTK:
s segersiffror sedan två 
rutinerade anfallare i 
Peter ”Erra” Eriksson 
och Johan Lorentsson 
visat vägen.

Skepplanda BTK har ett ungt 
lagt, som visade sig vara numret 
för litet i premiären på Hal-
levi där Wargön kunde vinna 

med matchens enda mål. Till 
mötet med Vänersborgs FK i 
lördags hade dock laget kallat 
in förstärkning i det främre 
ledet. Peter ”Erra” Eriksson, 
som inte har gjort en enda trä-
ning med laget under försä-
songen, visade sig vara tungan 
på vågen. Han svarade för två 
av målen och bidrog med den 
spets som Skepplanda sakna-
de veckan innan.

En annan succécomeback 
kunde tillskrivas Johan Lo-
rentsson, som om möjligt var 
ännu hetare än nämnde Eriks-
son. Johan gjorde hattrick och 
hyllades med applåder av pu-
bliken runt Forsvallen.

– Det var anfallsspelet som 
var skillnaden idag jämfört 

med matchen mot Wargön. 
Nu lyckades vi få betydligt 
längre anfall. Samtidigt som 
vi spelade en bra anfallsfotboll 
uppträdde vi också kontrolle-
rat bakåt, säger Skepplandas 
assisterande tränare, Jimmy 
Johansson.

Att herrar som Eriksson 
och Lorentsson håller i divi-
sion 5, utan att för den sakens 
skull ha förtagit sig under för-
säsongen, visade de med ef-
tertryck.

– Vi har många duktiga ju-
niorer, men det är klart att 
både Peter och Johan till-
för värdefull rutin, avslutar 
Jimmy Johansson.

JONAS ANDERSSON

SBTK vann hemmapremiären
– Storseger mot Vänersborgs FK

ALVHEM. Årets första 
seger kom när den som 
bäst önskades.

Alvhems IK vann 
derbyt mot nykom-
lingen FC Ale efter två 
sena fullträffar.

Daniel Claesson blev 
matchvinnare med ett 
mål och en målgivande 
passning.

Årets första derby mellan Alv-
hems IK och FC Ale på Glän-
tevi var det första mötet klub-
barna emellan. Knappt 50 
personer hade letat sig upp i 
kvällssolen och publiken hade 
efter dryga 80 minuter ställt in 
sig på ett mållöst resultat.

– Det var tätt över hela 
planen och en jämn match, 
men vi gick för seger hela 
tiden. Det var det enda som 
gällde. Efter två onödiga för-
luster behövde vi en seger 
inte minst för moralen. Nu 
kan vi slappna av och ha roligt 
igen, menade AIK:s Daniel 
Claesson.

Tio minuter före slutet hit-
tade han en yta ute till höger 
om straffområdet. Inlägget 
var adresserat till nyinsatte 
Jimmy Lidén. Denne gjorde 
inget misstag utan kunde från 
nära håll trycka in 1-0.

– Han ska vara där och det 
brukar han vara, så det var 
väl ett ganska typiskt mål för 

oss, sa Claesson som därmed 
noterade sin tredje målgi-
vande passning.

Fem minuter senare höll 
sig Lidén och Claesson sig 
framme igen. FC Ales målvakt 
Anders Holmström som i en 
situation tidigare stukat foten 
felbedömde bollen som ret-
fullt försvann utom räckhåll. 
Istället hamnade framför en 
helt fri Daniel Claesson.

– Där kunde jag gärna inte 
missa. Det är väl sådana mål 
jag får göra i år, sa han efter 
matchen.

Glädjen var stor i Alvhem 
efter lagets första seger för 
året – och självklart med tanke 
på att den kom i derbyt.

– Jodå, det är klart att vi ville 
visa vilka som är äldst, men 
jag är imponerad av FC Ale. 
De har ett ungt och mycket 
talangfullt lag att bygga på. 
De skulle behöva två äldre 
spelare för att ge laget lite 
mer stadga. Det är en kul 
satsning och det är roligt att 
det händer något nytt i Ale-
fotbollen. Jag hoppas det går 
bra för dem, avslutade Daniel 
Claesson.

Matchhjälten tillhörde de 
bättre hos hemmalaget, men 
där fanns också ett stabilt 
försvarsspel som blev extra 

svårt att dyrka upp för FC Ale 
när Anders Claesson kom 
in. Han fick byta med Anton 
Thunberg, dennes ljumskar 
värkte för mycket. Krister 
Nilsson, Alvhems forne skyt-
tekung, fick i derbyt liksom i 

de två inledande seriemat-
cherna agera målvakt. Ordi-
narie keepern Brattlöv är 
fortfarande skadad.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alvhem segrade i derbyt
– Men matchhjälten hyllade FC Ale

Anton Thunberg överlistad trots en närmast Anton Thunberg överlistad trots en närmast 
perfekt glidtackling...perfekt glidtackling...

Matchhjältar. Jimmy Lidén lyfter upp Daniel Claesson efter 
hans punkterande 2-0. Strax före hade Claesson spelat fram 
Lidén till viktiga 1-0.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Vänersborgs FK 
6-0 (1-0)
Mål SBTK: Johan Lorentsson 3, Peter 
Eriksson 2, Emanuel Stensson.
Matchens kurrar: Niklas Hylander 
3, Johan Lorentsson 2, Andreas 
Larsson 1.

Division 6 D Göteborg
Latino United – Nol IK 4-3 (1-3)
Mål NIK: Peter Eriksson 2, Björn 
Nilsson.
Matchens kurrar: Christoffer 
Andersson 3, Mathias Jacksson 2, 
Anders Brandt 1.

Nödinge – Hälsö 2-1
Mål: Martin Johansson, Vladan 
Jovanovic
Matchens kurrar: 3 Marcus Larsson, 
2 Shewan Fattah, 1 Patrik Svensson.

Division 6 Trollhättan
FC Ale – Västerlanda 1-2 (1-1)
Mål FC Ale: Ted Norlander.
Matchens kurrar: Tobias Bergqvist 3, 
John Moberg 2, Ted Norlander 1. 

Reservelit
Ahlafors – Utsikten 0-2 (0-1) 
Matchens kurrar: Michel Berndts-
son Gonzales 3, Anders Lundsten 2, 
Tobias Hansson 1.

Division 3 Västergötland Södra
Örby – Skepplanda 2-3 (1-1)
Mål SBTK: Therese Madsen, Amanda 
Errind, Matilda Errind.
Matchens kurrar: Therese Madsen 
3, Caroline Karnefors 2, Maria 
Madsen 1.

DM Västergötland
Skepplanda – Sil 1-2 (1-1)
Mål SBTK: Amanda Errind.

Sponsor

- Älska handboll- Älska handboll

Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Flickor födda 96, 95, 94
ring Ewa: 0704-360290

Pojkar födda 96
ring Kjell: 0708-188571

Pojkar födda 95 
ring Mikael 0704-498510

Pojkar & fl ickor födda 00-97 
Ring Håkan: 0706-254992 

www.klubben.se/alehf

Handbollens Dag!Handbollens Dag!
Lördag 24 majLördag 24 maj
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