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ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Torsdag 3 sept 
kl 18.30

i Folkets Hus, Älvängen

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.

Varmt välkomna!

Välkommen till Nödinge GK

Nybörjarkurs Vuxen
Start 29/8 kl 15.30-18.30

Fyra gånger teori varvat med 
praktik vid varje träningstillfälle

Pris: 1995:-
info@nodingegk.se

Varmt välkomna 
att bli en del av golfen på 

Nödinge Golfklubb.

www.nodingegk.se

Fred 28 aug kl 18.15
Gläntevi

Alvhem – Trollhättans IF

Fred 28 aug kl 18.45
Nolängen

Nol – Hyppeln

Fred 28 aug kl 18.45
Vimmervi

Nödinge – Rödbo

Lörd 29 aug kl 13.00
Jennylund

Bohus – Säve

Lörd 29 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Mölnlycke

Sönd 30 aug kl 18.00
Älvevi

Älvängen – Stenkullen

FOTBOLL I ALE

SKEPPLANDA. Äntligen 
skördade Skepplanda 
tre viktiga höstpoäng i 
den hårda kampen för 
att undvika kval och 
nedflyttning.

Söndagskvällens 
seger hemma mot Hols 
IF var hur rättvis som 
helst och hade de gul-
svarta visat lite större 
gnista i anfallsspelet 
kunde siffrorna stigit 
ytterligare i höjden.

Nu stannade slutre-
sultatet vid 3-0 (2-0).

Gästande Hol fick botten-
skrapa i sina led för att få 

ihop ett någorlunda man-
skap. Speciellt problem var 
det på målvaktsposten, men 
ersättaren, Henrik Warn-
borg, var ingen dålig reserv. 
Han borde kanske tagit första 
målet. I övrigt var det ett 
ganska ungt lag som ställde 
upp på Forsvallen.

Utan större ansträngning 
gick SBTK till pausvila med 
2-0. På en målvaktsretur i den 
13:e minuten inledde Matti-
as Hansson målskyttet och 
kvarten före halvtid spädde 
Christoffer Kuchler på till 
2-0.

Efter sidbytet ökade 
Skepplanda till 3-0 på ett 
vackert mål genom Mattias 

Hansson. Trots ett antal bra 
genombrott lyckades inte 
hemmalaget överlista gäs-
ternas reservkeeper, som till-
sammans med uteförsvaret 
sopade undan det mesta i an-
fallsväg från SBTK.

Genom segern kom 
Skepplanda på lite fasta-
re mark, men det gäller att 
kämpa så svetten rinner både 
under matcher och tränings-
kvällar. Då kan höstsäsongen 
blir mycket lyckosam.

ALVHEM. Det blev 10-2 
när Göta öste på. 

Alvhem hade inget 
att sätta emot i derbyt 
på Gläntevi.

Gästerna gjorde pro-
cessen kort med hem-
malaget och vann utan 
att behöva förta sig.

Duktige domaren, Magnus 
Fredman från Vänersborg, 
hade all möda att notera 
målskyttarna, speciellt före 
paus då Göta prickade in sju 
fullträffar efter dryga halv-
timman. Det fanns många 
Göta-anhängare på plats och 
de ångrar säkert inte besöket 
denna fredagskväll. 

Hemmamålvakten, Daniel 
Hanzén, fick nog efter en 
halvtimma och överlämnade 

jobbet till Joakim Lorent-
zen. Den senare höjde sin 
röst med jämna mellanrum 
till uteförsvaret och det blev 
lite säkrare bakåt.

– Vi hoppas fortsätta på 
den inslagna linjen och det 
skulle vara kul att ta steget 
upp i en högre serie, sade man 
hos gästande Göta.

Alvhem visade stundtals 
att det finns mycket att jobba 
med. Speciellt efter paus ställ-
de man till en hel del för gäs-
terna. Det visades bland annat 
de båda fullträffarna som var 
frukter efter bra anfall.

SBTK tog tre viktiga poäng

PÅ FORSVALLEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Mattias Hansson blev belönad med tre kurrar och dessutom pappa till två fullträffar när 
Skepplanda besegrade Hol med 3-0 på Forsvallen.

– Vann enkelt hemma mot Hol

Göta fixade två-
siffrigt på Gläntevi
– Utklassade Alvhem i derbyt

PÅ GLÄNTEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Här var det spelare med krut i dojorna. Götas målskyttar (fr 
v) Peter Hedram, Andres Mortensen, Almedin Besic, JaMe 
Aguilar och Erik Leionen samt Alvhems dito, Jimmy Lidén 
och Björn Gidlund. 

- Älska handboll- Älska handboll

Full fart i handbollsFull fart i handbollsAleAle!!
VVill du spela handboll?ill du spela handboll?
HHos oss är alla välkomna!os oss är alla välkomna!

HANDBOLSSKOLAN -00 + 01 + 02HANDBOLSSKOLAN -00 + 01 + 02 
Ring Dennis 0702-20 50 17

FFLICKOR -94 + 95 +9LICKOR -94 + 95 +966
Ring Rikard 0704-320 048

PPOJKAR -99OJKAR -99
Ring Mikael 0736-82 70 24

PPOJKAR -9OJKAR -98 + 978 + 97
Ring Håkan 0706-25 49 92

FFLICKOR -97 + 98 +99LICKOR -97 + 98 +99
Ring Fredrik 0706-877 490

ÖÖVRIGA LAG ELLER FRÅGORVRIGA LAG ELLER FRÅGOR
Ring Kent 0704-38 52 58 eller besök vår hemsida:

 www.klubben.se/alehf

astmaoallergiforbundet.se

Nickel-
allergisk? 
Eller rädd 
att bli?

Bli
medlem
du också


