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Lörd 5 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam 

– Holmalund

Sönd 6 sept kl 17.00
Sjövallen
Ahlafors 

– Asmundtorp

Sönd 6 sept kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – Spark

FOTBOLL I ALE

STORA HÖGA. Skepp-
landa lyckades inte 
ladda om efter skön-
spelet förra helgen.

Vallens damer vann 
det ack så viktiga 
mötet med uddamålet.

När fyra matcher 
återstår har SBTK ändå 
ödet i egna händer.

Skepplandas damer kan greja 
förnyat kontrakt i division två 
genom att vinna mot lagen 
som jagar dem. Den guls-
varta lagmaskinen har såväl 
To r s l a n d a 
som Lerum 
och Holma-
lund kvar att 
möta.

– Tar vi sex 
poäng så är vi 
klara. Det skulle smaka bra 
med en seger mot Holma-
lund redan på lördag, säger 
en hoppfull SBTK-tränare i 
Stig Persson.

I lördagens täta drabb-
ning med Vallen fick Skepp-

landa klara sig utan systrarna 
Therese och Maria Madsen 
samt Marie Nyqvist.

– Vi får en olycklig start när 
de får göra 1-0 i första minu-
ten. De får energi och jagar 
boll över hela planen. Efter 20 
minuter började vi äntligen få 
ordning på spelet och Jenni-
fer Thiel lyfter in en välför-
tjänt kvittering. Sen får de en 
frispark på mittplan som skar-
vas vidare in i mål. Ett flyt-
mål, berättar Stig Persson 
som fick se sina damer för-
gäves jaga kvittering i andra 

halvlek.
– Jenni-

fer Thiel har 
ett hyfsat 
läge, men den 
gången gick 
bollen någon 

decimeter över ribban. Vallen 
vinner nog trots allt ganska 
rättvist.

Skepplandas lagkapten Catrine Aronsson var SBTK:s främ-
sta spelare, men dessvärre blev det förlust borta mot Vallen.

Skepplanda förlorar men 
kan avgöra sitt öde själva 

FOTBOLL
Div 2 NV Götaland, 29 aug
Vallen – Skepplanda 2-1 (2-1)
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Spännande Trial-SM i Surteskogen

Lars Edvardsson är tillbaka på hojen igen och blev tvåa i klassen A-Cup.

En av Ales lovande tjejer, Linnéa Björkdahl, studerar banan 
inför starten.

– Lovande Aleungdomar visade upp sig

- 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

Kaffe, korv, glass

www.skepplanda.se
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5 september kl 15.00
Damer div 2

SBTK VSVS HOLMALUND IF

6 september kl 17.00
Herrar div 5

SBTK VSVS BK SPARK

FOTBOLL PÅ FORSVALLEN

SURTE. Det var opti-
mala förutsättningar 
för trial.

En hel del regn under 
lördagen, men uppehåll 
på söndagen när den 
fjärde SM-deltävlingen 
skulle avgöras.

Av hemmaåkarna 
noterades en fjärde-
plats i USM för Anton 
Lorensson, tätt följd av 
klubbkamraten Viktor 
Alfredsson.

Ale Ttrial Team stod som 
värd för den fjärde SM-del-
tävlingen och platsen Kleve-
bergsbanan i Surte.

– Det var helt perfekta för-
utsättningar och vi fick väl-
digt goda lovord från delta-
garna i de olika klasserna. Ös-
regnet som föll på lördagen 
hade gjort banan lerig och 
utslagsgivande, säger Joar 
Bergman, en av funktionä-
rerna.

Ale fanns inte represen-
terade i elitklassen, men dä-

remot visade flertalet ung-
domar sina färdigheter på 
cykeln. I USM var Anton 

Lorensson fyra och Viktor 
Alfredsson femma, vilket får 
ses som klart godkända pre-
stationer.

– Det är två förare som 
verkligen har framtiden för 
sig, säger Joar Bergman.

I JSM körde Johannes 
Hurtig. Han hade inte med 
den absoluta toppstriden att 
göra, utan fick nöja sig med en 
nionde plats. Här var Eddie 
Karlsson från Kungsbacka 
helt överlägsen.

I A-Cup visade ”gamling-
en” Lars Edvardsson fina 
takter och blev tvåa efter Jack 
Kroll, Partille TK.

Tre Aleåkare återfanns 
i 80-Cup. Oskar Frans-
son, Daniel Andreasson 
och Oscar Alfredsson blev 
femma, sexa respektive sjua i 
sammandraget.

En av Ale Trial Teams 
framstående tjejer är Linnéa 

Björkdahl, som knep en tred-
jeplats i Ladies A-Cup.

I elitklassen visade Emil 
Gyllenhammar, Partille 
TK, sin överlägsenhet och 
vann i stor stil. Konkurren-
terna hade inte skuggan av 
en chans och den riktiga dra-

Anton Lorensson svarade för en bra insats i USM och sluta-
de på fjärde plats i sammandraget.

matiken uteblev därför.
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