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Lördag 27 sept kl 13.00
Vimmervi

Nödinge – Hermansby

Lördag 27 sept kl 15.00
Skogsvallen

FC Ale – Trollhättans IF

Lördag 27 sept kl 13.00
Jennylund

Bohus – Kalvsund

Lördag 27 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Blå Staden/Ting

FOTBOLL I ALE

Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40
www.alegk.com

Spela fritt 
resten av 

året!
(Gäller vid ansökan om medlemskap för 2009)

STRÖM. Sexpoängsmat-
chen mot Corner fick 
inte alls den utgång 
som Inlands IF hade 
hoppats.

Lidköpingslaget 
vann bottenmötet på 
Strömsvallen med 4-0 
(1-0).

– Vi uppträdde hand-
lingsförlamat, säger 
IIF:s lagledare, Jan-
Olof Stenfeldt.

Med två omgångar kvar att 
spela av division 4 Västergöt-
land Västra parkerar Inlands 
IF på jumboplatsen. Än lever 
emellertid hoppet för Ström-
slaget då det bara skiljer tre 
poäng till Trollhättans BoIS, 
som är ovanför kvalstrecket.

– Förra året kvalade vi på 
19 poäng. Det kommer att 
behövas desto fler i år om 
vi ska ro detta i land. Vi har 

kvar att möta Alingsås borta 
och Trollhättans FK hemma. 
Vi siktar på sex poäng, så får 
vi ser hur långt det räcker. 
Även om vi ligger sist så har 
vi inte givit upp, säger Jan-
Olof Stenfeldt.

I lördagens hemmamatch 
mot Corner började Inland 
på ett förtroendeingivan-
de sätt. De blåvita radade 
upp det ena friläget efter det 
andra, men vare sig Andre-
as Aronsson, Michael Mell-
qvist eller Marcus Tersing 
lyckades överlista motstån-
darnas burväktare.

– Vi borde gjort något mål 
på de chanser vi skapade, 
anser Stenfeldt.

Istället för ett hemmamål 
fick publiken se Corner göra 
0-1 innan den första halvle-
ken var till ända. Efter paus-
vilan kunde gästerna öka på 
sin ledning till 0-2. I jakten på 
en reducering flyttade Inland 

fram mycket folk högt upp i 
banan, men det ville sig inte 
bättre än att Corner kunde 
utnyttja de luckor som upp-
stod bakåt. Slutresultatet blev 
så småningom 0-4.

– Riktigt tungt naturligt-
vis, säger Stenfeldt.

En olycka kommer sällan 
ensam brukar det heta. Inte 
nog med att Inland fick stryk, 
dessutom drabbades laget av 
två avstängningar till mötet 
med Alingsås IF. Fredrik 
Spjuth och Mattias Hult får 
inte spela matchen på Mjörn-
vallen på söndag.

– Två tunga avbräck när vi 
också har Joacim Lengroth 
på skadelistan. Han testade 
på uppvärmningen nu senast, 
men låret höll tyvärr inte. Vi 
får hoppas att han kan vara 
med i nästa omgång, avslutar 
Jan-Olof Stenfeldt.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Tabell-
tvåan Halvorstorp sva-
rade för en utskåpning 
av värsta sort.

SBTK har all anled-
ning att skämmas över 
lördagens bleka insats 
på Forsvallen.

Gästerna från Troll-
hättan vann med hela 
7-0 (2-0).

Skepplandas herrar är nere 
på jorden igen efter förra 
helgens fina triumfer, seger 
borta mot Sollebrunn (4-3) 
och det oavgjorda resulta-
tet mot serieledande Väners-
borgs IF (2-2). Mot Halv-
orstorp hade alelaget ingen 

chans och blev rejält utspela-
de. 7-0 är sannerligen inget 
man snackar bort och det för-
sökte inte heller lagets träna-
re, Christian Andersson, 
efter slutsignalen.

– Skorna stod still på 
planen. Inställningen sakna-
des helt och hållet. Det var 
alldeles för många som hade 
vaknat på fel sida.

Med VIF-matchen i 
färskt minne så trodde nog 
många i hemmapubliken 
att SBTK var på gång. Vad 
är förklaringen till detta 
bottennapp?

– Jag vet faktiskt inte. Det 
krävs alltid hårt arbete i fot-
boll, men vi trodde kanske att 
det skulle gå lättare efter förra 
helgens insatser. Fast inga 

poäng är givna och samtidigt 
är Halvorstorp ett bra lag, 
säger Christian Andersson.

Hemmalaget började 
piggt och skapade tre bra till-
bud under de första tio mi-
nuterna. Därefter blev det 
HIS för nästan hela slanten. 
Redan i paus, när gästerna 
hade ledningen med 0-2, var 
det sänkta huvuden i SBTK-
gänget. Inte blev det bättre 
när målen trillade in i en stril 
ström i den andra halvleken.

– Det var riktigt uselt. Nu 
lägger vi denna match bakom 
oss och blickar framåt istäl-
let. Närmast väntar en väl-
digt viktig drabbning mot 
Sjuntorp borta. En poäng där 
och vi löper ingen risk att få 
kvala, avslutar Christian An-
dersson.

Botten är nådd för Inlands IF
– Men än lever hoppet

Joacim Lengroth är skadad och kunde inte spela den vik-Joacim Lengroth är skadad och kunde inte spela den vik-
tiga hemmamatchen mot Corner, som Inland förlorade tiga hemmamatchen mot Corner, som Inland förlorade 
med 0-4. Strömslaget ligger nu sist i tabellen och måste med 0-4. Strömslaget ligger nu sist i tabellen och måste 
ta sig samman i de två avslutande omgångarna för att ta sig samman i de två avslutande omgångarna för att 
det inte ska bli ”femman” nästa säsong.det inte ska bli ”femman” nästa säsong.
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I helgen arrangerade 
Tingbergs AIS friidrotts-
skola i Lilla Edet. Det var 
24 barn och sju ledare som 
deltog i det härliga höst-
vädret. Barnen fick pröva 
på att springa, kasta och 
hoppa under lördagen. 
Under söndagen genom-
fördes en resultattävling 
där man fick delta i tre 

olika grenar. Kan nämnas 
att  Elin Larsson, 13 år, 
hoppade 3.55 i längd 
och att Sara Kuutti, 12 
år, sprang 600 m på fina 
2.10.9 minuter. I slutet 
fick alla ett diplom och en 
tröja som delades ut av le-
darna Madeleine Rydin 
och Josefin Nyqvist.
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TAIS arrangerade friidrottsskola

Skepplanda BTK nere på jorden igen
– Storstryk hemma på Forsvallen

KOLL PÅ SBTK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tävlingsresultat
Clearround
60 cm:  Jennifer Mårtensson/
Pricken,Ronja Jönsson/Wollin, 
Johanna Nordqvist/Pluto, Lisa 
Dahlqvist/Pontus, Johanna Bako/
Stormur

70 cm: Matilda Edfeldt/Brunette, 
Jennifer Axelsson /Översten, Ninnie 
Skagerlund/Caramelle

80 cm: Isabella Johansson/Pontus, 
Ninnie Skagerlund/Caramelle

Polluxcupen
1:a  Julia Grolander/Graphic Boy
2:a  Ninnie Skagerlund/Caramelle
3:a  Johanna Bako/Mr Laban

En regning lördag i sep-
tember var det dags för Pol-
luxcupen i hoppning på stall 
Östergård.

  Polluxcupen är en 
tävling för ryttare 7-17 år 
och vi hade valt att ha stil-
bedömning på vår tävling. 
Ryttarna fick själva välja 
vilken höjd de ville hoppa 
och det som bedömdes var 
ryttarens sits och samver-
kan, ryttarens följsamhet, 
vägval, tempo, balans och 
helhetsintrycket.

Vi hade även en förklass 
till denna tävling som var 
en clearround.

Östergårds Ridklubb vill 
tacka alla ryttare och all 
publik som kom och gjorde 
denna tävling så lyckad som 
den blev, trots det dåliga 
vädret. Ett särskilt tack till 
alla funktionärer som käm-
pade i regnet.

Vi hälsar alla välkomna 
tillbaka den 5/10 då vi har 
Polluxcupen i derssyr.
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Polluxcupen på Öster-
gård RK i hällande regn

Ale Basket har nu startat 
sin basketsäsong med en in-
tensiv HöstCamp, 13-14 
september. 
Det var många deltagare, 
70 barn och ungdomar, som 
kom för att bli tränade av 
de kända basketprofilerna 
Lawell, Dimitros och Dan.

Campen innehöll förut-
om teknik- och matchträ-
ning även en föreläsning av 
Stefan Pettersson från SOK. 
Han berättade om hur vik-
tigt det är med rätt kost och 
träning, speciellt för ungdo-

mar som växer.
Deltagarna var indelade 

i olika åldersgrupper och 
hade mixade träningsmat-
cher. Fysträning ute i mo-
tionsspåren och den tradi-
tionella brännbollsturne-
ringen fick de också känna 
på. 

Stort tack till Lars och 
Marina som samordnade 
campen och till alla klub-
bens tränare som ställde upp 
hela baskethelgen.

Agneta Hummerhielm

HöstCamp i Skepplanda 
med Ale Basket

Ale Baskets HöstCamp lockade 70 deltagare, som fick träna 
i dagarna två under professionell ledning.

Foto: Anne Blomster Tjärnlund

Sponsor

- Älska handboll- Älska handboll

MatchpremiärMatchpremiär
Älvängens Kulturhus

Ons 24/9 kl 20.00 - Damjunior

ALE HF - TAIK
Ale Gymnasium

Söndag 28/9 kl 14.50 Div 3 herrar

ALE HF - FJÄRÅS HK
Sön 28/9 kl 11.30 - P-95

ALE HF - BACKA

Vill du spela handboll?

www.klubben.se/alehf


