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ÄLVÄNGEN. Kräft-
gången fortsätter för 
Älvängens IK och första 
hemmasegern låter 
fortfarande vänta på 
sig.

På två försök, Bergsjö 
och Göteborgs SIF, blev 
det bara en poäng efter 
en mållös tillställning 
mot de förstnämnda.

Måndagens möte med 
GSIF innebar dock för-

lust, 1-3.

Tros flera drömlägen mot 
Göteborgs SIF, var det inte 
ÄIK:s kväll som fortfarande 
väntar på sin första  hem-
maseger denna säsong. I 
den första halvleken hop-
pades flera bland publiken 
på hemmamål. Till slut kom 
det. Minuten före pausvilan 
stänkte Jens Nilsson via stol-
pen in utjämningen till 1-1. 
Vidare hade ÄIK ytterligare 
en nätkänning, men Magnus 
Lindgrens mål vinkades tvi-
velaktigt bort för offside.

Efter en halvtimma i den 
andra halvleken dödades 
matchen då gästerna  inom 
loppet av två minuter prick-
ade in både 1-2 och 1-3. Var 
det solsting som drabbade 
hemmaförsvaret?

  Det hjälpte inte att ÄIK 
vaskade fram ett flertal fina 
tillbud. Antingen svepte 
skotten vid sidan eller också 
visade Niklas Andersson hos 
Studenterna  upp säkra ingri-

panden mellan stolparna.
Nu börjar det, liksom förra 

säsongen, se en aning bekym-
mersamt ut. Materialet är lite 
tunt och orutinerat. De flesta 
aktörerna i senaste matchen 
ingår i juniorlaget. De har vis-
serligen framtiden för sig men 
det gäller knappast i nuläget. 
Jimmy Thörnqvist, Fredrik 
Andersson samt ytterligare 
några etablerade är välkomna 
så fort som möjligt.

Mållöst
På själva nationaldagen tog 

ÄIK sin första hemmapoäng 
för säsongen. Det oavgjorda 
resultatet, 0-0, får anses helt 
rättvist.

Det var stundtals alltför 
tuffa tag och vid några tillfäl-
len tvingades domaren blåsa 
av och dela ut kort till de 
värsta stridstupparna. Främst 
syndade gästerna som för-
utom varningar även fick en 
spelare utvisad då 20 minuter 
återstod.

Matchen i övrigt, som på 
grund av  bevattningsförbud 
fick genomföras på ett hårt 
och ojämnt underlag, blev 
faktiskt en mardröm för de 
flesta. Två bra målchanser 
uppstod i  den 60:e minuten. 
Först ett kanonskott från 
Bergsjö som hemmamålvak-
ten Patrik Johnsson parerade 
elegant. Hemmalagets Ali 
El-Refaei kunde strax efter 
ordnat hemmavinst, men 
bollen tog retfullt vid stol-
pens utsida.

Jens Nilsson och Axel 

Lindergren råkade ut för ett 
par ordentliga tacklingar och 
tvingades ta till kylpåsar för 
att lindra smärtorna.

ÄIK får vänta på första hemmasegern
– Oavgjort mot Bergsjö men stryk mot GSIF

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Det var en aning tufft i ÄIK:s hemmamatch mot Bergsjö. På 
bilden är det Axel Lindergren som lindrar smärtan med en 
kylpåse.

Foto: Allan Larson 

Efter tre deltävlingar i division 2 motocross innehar ÄMK förstaplatsen. Alelaget hoppas gå 
till division 1 nästa år och just nu ser det lovande ut. Hemmatävlingen på Paradisbanan äger 
rum den 6 september. På bilden ses, bakre raden från vänster: Anders Jävert, Simon Sten-
borg, Philip Stenborg, Emil Färdmar, Christoffer Jonsson, Christian Svensson. Främre raden 
från vänster: Andreas Andersson, Viktor Kjell, Niklas Larsson, Urban Holgersson (lagledare), 
Richard Andersson. På bilden saknas Fredrik Hagstedt.
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Ale Karate Club arrangerade ett läger som en avslutning på 
terminen, 6-8 juni.

Säsongsavslutning 
hos Ale Karate Club
Helgen 6-8 juni så anord-
nade Ale Karate Club ett 
avslutningsläger för termi-
nen. Medverkande klubbar 
var Mölndals Funakoshi 
Kyokushin Karateklubb 
samt Stora Höga Kyokushin 
Karate, totalt dryga 40 del-
tagare. 

Efter samling på fredag 
lunch började träningen, 
som under helgen skulle 
innefatta Kata (Kata är en 
rad förutbestämda slag, 
blockeringar och sparkar 
som utföres efter bestämt 
mönster), Kumite (fri spar-
ring), kihon (grundträning 
bestående av enskilda tekni-
ker) samt en hel del styrka 

och konditionsträning (bland 
annat härliga ”utfallssteg” 
under ca 30 minuter). 

Lördagen inleddes med 
ett morgonpass med väck-
ning runt sex-tiden och 
löpning, därefter frukost, 
senare på eftermiddagen 
efter många timmars hård 
träning avrundade vi dagen 
med grillfest och firande Ale 
Karate Clubs 30-årsjubi-
leum.

Söndagen inleddes även 
den runt klockan sex med 
löpning och kihonträning, 
sedan frukost och mera hård 
träning innan lägret avsluta-
des efter lunch.
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Rikard Karlberg, Ale GK, 
har svarat för sin hittills bästa 
insats på Challenge Tour. 
Karlberg slog till och blev 
fyra i Madrid i förra veckan, 
vilket innebär att han kvali-
ficerade sig till Saint-Omer 
Open i Frankrike som inled-
des i torsdags.

– Det var de fem bästa 
från tävlingen i Madrid som 
blev direktkvalificerade till 
Frankrike, förklarar Rikard 

Karlberg.
På Reale Challenge de 

Espana spelade Rikard Karl-
berg stundtals stor golf. 
Framförallt var det en bra 
andrarunda som lade grun-
den till den slutliga fjärdepla-
ceringen.

– Jag tog chanser och det 
fungerade, säger Rikard som 
vi säkerligen lär få höra mer av 
under den här säsongen.

JONAS ANDERSSON

Karlberg slutade fyra i Spanien

Rikard Karlberg slutade fyra 
i Challenge Tour-tävlingen i 
Spanien.


