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ÄLVÄNGEN. Det går 
tungt för Älvängens IK.  

Gästande Tollereds IF 
kom sågs och segrade 
då de båda lagen för 
första gången drabbade 
samman i en serie-
match.

1-6 (1-4) slutade mat-
chen på Älvevi.

Det juniorbetonade hemma-
laget hade svårt att stå emot 
då gästerna direkt på avspark 
lade in högsta växeln. De 
lyckades också med det mesta 
och trots att hemmaförsva-
ret stretade emot så gott de 
kunde var ställningen 3-0 till 
Tollered efter dryga kvarten. 
Då sades inga muntra ord 
varken bland hemmapubliken 
eller spelarna på plan.

Men ÄIK kom trots allt 
tillbaka en stund före paus 
och avfyrade bland annat 
en del luftpastejer. Efter 

ett fint anfall som myn-
nade ut till hörna  kunde 
Rickard Andersson på en 
fin träff reducera till 1-4. 
Trots fullträffen som gav lite 
glädje, blev Jimmy Thörn-
qvist skadad och tvingades 
avbryta.

Tyvärr blev det ingen upp-
ryckning i den andra. Gäs-
terna fortsatte att trycka på 
och innan slutsignalen hade 
man tryckt in ytterligare två 
bollar bakom Patrik Johns-
son i hemmaburen som 
därmed fick kröka rygg sex 
gånger.

– Vi lyckades inte med 
mycket i denna match, sade 
tränaren Håkan Tidstrand.

– Vi tar fel beslut gång på 
gång och nu måste det till en 
ändring, sade Håkan till slut.

Storstryk för ÄIK hemma mot Tollered

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson
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Patrik Johnsson t.v. i hemmaburen hade en tung afton. Sex 
gånger fick han kröka rygg och plocka bollen ur nätmaskorna.
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Den före detta Ahla-
fors-målvakten, 
Fredrik Persson, 
numera i Tollered 
fick en rolig kväll på 
Älvevi.
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Gamle IFK:spelaren, 
Christer Granbom, som 
under sin aktiva tid prickade 
in en och annan fullträff för 
sitt kära Blåvitt, fanns på 
åskådarplats på Älvevi i fre-
dags. Han var där för att kolla 
in sin son, Thomas Granbom, 
tränare i Tollered.

– Inte kan man vara besvi-
ken när grabben coachar sitt 
lag till storseger med hela 
6-1, sade Christer Granbom  
direkt efter slutsignalen.

– Det var för övrigt en 
juste och trevlig tillställning 
på en vacker anläggning, men 
tyvärr saknades sittplatser för 
oss lite äldre, ansåg Christer 
som fortsatte till klubbhuset 
för att gratta sonen.

Kanske en maning till 
ledarna inom klubben som 
bör åtgärda detta med några 
bänkar. Ingen dyr historia.

ALLAN LARSON

Ex-ängeln gladdes över 
sonens tränarskalp

Före detta Blåvitt-spelaren Christer Granbom fanns på plats 
på Älvevi i fredags. Hans son, Tomas Granbom, är nämligen 
tränare för Tollered, som vann matchen mot ÄIK med 6-1.

HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren går i väntans 
tider.

På måndag offent-
liggörs nämligen den 
svenska landslagstrup-
pen till Paralympics i 
Peking, 6-17 september.

I förra veckan gjorde 
hon bästa tänkbara 
reklam för sig själv när 
hon slog till med fem 
A-kvaltider på tävlingar 
i Schweiz med hela 
världseliten på plats.

Gunilla Wallengren från 
Hålanda hoppas hon ska bli 
ett av de namn som lands-
lagsledningen tar ut till hös-
tens Paralympics i Kina. Hon 
stärkte definitivt sina aktier i 
förra veckan genom att pre-
stera goda resultat på tävling-
arna i Schweiz.

– Jag har aldrig tidigare 
visat så bra resultat så tidigt 
på säsongen. Det lovar gott 
om jag skulle bli uttagen till 
Paralympics. I så fall får kon-
kurrenterna se upp, säger 
Gunilla Wallengren.

Vad tror du om dina 
chanser att komma med?

– Jag håller mig neutral 
i den frågan, men givetvis 
önskar jag att jag ska bli en av 

de personer som landslags-
ledningen fastnar för. För-
bundskaptenen var i vilket 
fall väldigt nöjd med det han 
fick se i Schweiz, säger Wal-
lengren.

I Schweiz tävlade Gunilla 
Wallengren på distanserna 
200 meter, 400 meter, 800 
meter, 1 500 meter och 5 
000 meter. Tiderna som hon 
noterade var bra överlag, 
bland annat var hon bara fem 
hundradelar från sitt per-
sonliga rekord på 200 meter. 
Vidare kan nämnas att hon 
placerade sig som fyra på tre 
olika distanser, 400 meter, 
800 meter och 1 500 meter. 
På den längsta distansen, 5 
000 meter, gick det i världs-
rekordfart, men Hålandas 
bidrag till elitidrotten lycka-
des hänga på överraskande 
bra. Till slut blev hon sexa 
med tiden 12.15.43.

– Jag är jättenöjd med vad 
jag lyckades åstadkomma 
i den hårda konkurrensen, 
säger Gunilla Wallengren.

På måndag vet vi svaret på 
huruvida Gunilla Wallengren 
blir en av deltagarna som får 
åka till Paralympics eller ej.

Wallengren hoppas på Paralympics
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Änglagårdsskolan är IFK Göteborgs friskola för mellan- och 
högstadieelever som startade i höstas. Friskolan har en fot-
bollsinriktning och är öppen för pojkar och flickor som har ett 
brinnande intresse för det gröna fältets schack. I början av 
veckan hade Änglagårdsskolans årskurs 7 ett par lägerdagar 
på Sjövallens Idrottsplats i Alafors. Samtidigt passade man 
på att möta Ahlafors Fria Skola i en vänskapsmatch, som 
slutade med en 5-3-seger för gästerna.

– Förhoppningsvis kan vi ordna till en returmatch i Göte-
borg vad det lider, sade Roger Gustafsson, tidigare A-lagsträ-
nare med ett antal SM-guld på meritlistan men numera an-
svarig för Blåvitts fotbollsakademi.
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Änglagårdsskolan gästade Sjövallen
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