
2009  |   vecka 38 |   nummer 32  |   alekuriren 19SPORT

Ökad livslängd
för endast 349 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bensinförbrukning. 
Just nu gör vi rätt hjulinställning på din bil för 
endast 349 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2009-09-30. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg www.dackia.se

Söndagen den 6 september var Surte Bohus UF P-98 med 
i Ödsmål IK:s Minicup och det blev succé. Killarna vann 
cupen efter att ha vunnit samtliga fem matcher och med 
en målskillnad på hela 25 plusmål.

Ståendes fr v: Lukas, Simon, Ibrahim, Alexander, Gösta, 
Linus. Sittandes fr v: Dennis, Edis, Adam, Adnan, Marcus, 
Loni, Alan. Sittandes med boll: Maskoten Isak.

Surte Bohus vann Minicup

Kallblodsutställningen på 
Backamo som är ett arrange-
mang på Bondens och skogens 
dagar på Backamo genom-
fördes traditionsenligt förra 
lördagen. I år var det 34 hästar 
av raserna ardenner, fjord, 
nordsvensk, shire och tinker 
som var anmälda. 

Elisabeth Ljungstorp, som 
var domare för tredje året i 
rad, bedömde först hästarna i 
de olika grupperna efter häs-
tens ålder och kön. En häst i 
varje grupp går vidare för att 
tävla om BIR (bäst i rasen). 
När fem BIR-hästar är utsedda 
kommer man till tävlingens 
höjdpunkt, nämligen att ta ut 
vem som blir BIS (bäst i show).

Årets bäst i rasen blev:
Ardennerstoet Bianca 

med 40 p. Ägare Folkesbergs 
ardennerhästar Dingle.

Fjordhingsten Melvin med 
39 p. Ägare Frida Lindqvist, 
Mellerud.

Nordsvenskastoet Tova 
med 43 p. Ägare Björn Nord-
mark, Ljungskile.

Shirevalacken Earl 
Grey  med 39 p. Ägare Inger 
Borg-Richter och Per-Arne 
Richter, Varekil

Tinkerstoet Mörka Skogs 
Lilly-one med 38 p. Ägare Lil-
lemor Svensson, Brastad

Av dessa fina hästar utgick 
nordsvenskastoet Tova med 
segern och erövrade BIS-
rosetten och det ny instiftade 
vandringspriset skänkt av 
Backamostiftelsen..

Kallblod på Backamo tackar 
publiken och sponsorerna för 
de fina priserna och vi hoppas på 
ett fortsatt samarbete nästa år.
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Kallblodsutställning på BackamoKallblodsutställning på Backamo

Förra lördagen arrangerades återigen kallblodsutställning 
på Backamo. Shirevalacken Earl Grey  och dess ägare Inger 
Borg-Richter och Per-Arne Richter från Varekil.

Efter paus visade samt-
liga upp ett 
bättre kun-
nande och 
då skapades 
ett flertal 
bra tillbud. 
Tröstmålet som slogs in av 
Simon Enyck, kom efter 
en bra ÄIK-period där fak-
tiskt ytterligare hemmamål 
hängde i luften.

Semberija, GAIK-

Kullen, Björndammen och 
Tollered är 
den kvartett 
som ÄIK 
har kvar att 
möta. Det 
kan även bli 

kval för trean från slutet, så 
läget inför hösten ser inte 
särskilt muntert ut.

ÄIK illa ute efter 
ny förlust
– 1-3 mot Göteborgs Studenter

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Hemmaspelarna gjorde vad de kunde, men på bilden är det 
en motståndare som kniper bollen framför några ÄIK-are. 
Göteborgs Studenters IF vann matchen på Älvevi med 3-1.

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg, 13 sept
Älvängens IK – Gbg Stud 1-3 (0-3)

ÄLVÄNGEN. Nu börjar det hetta till ganska 
ordentligt för Älvängens IK.

Söndagsförlusten mot gästande Göteborgs Stu-
denters IF kom inte som någon större sensation. 

Redan i paus var ställningen 0-3 och även 
solen ställde till en del besvär, främst bland för-
svararna. 

Nol hade ett flertal vassa till-
bud framför Hälsöburen under 
den första halvleken, men 
ledarlagets försvar kämpade 
med näbbar 
och klor och 
kunde gå till 
ha lv t id sv i l a 
med ett mål i 
baken. Gäs-
terna hade före paus ett par 
vassa hörnor, men Mattias 
Olsson i hemmaburen, samt 
ett duktigt uteförsvar, höll 
målet fritt från påhälsning.

I den andra halvleken var 
det ombytta roller. Nu var det 

Hälsö som skapade de hetaste 
tillbuden. Lön för mödan kom 
i mitten på slutperioden på en 
straff som gav slutsiffrorna 1-

1.
Båda lagen 

verkade nöjda 
med det oav-
gjorda resulta-
tet, men visst 

fodras det bättre takter från 
båda håll om man vill sälla sig 
bland kandidaterna till guldet.

Nol delade poängen med serieledarna

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg, 12 sept
Nol IK – Hälsö 1-1 (1-0)

NOL. Nols IK plockade ena poängen mot serie-
ledande Hälsö i en match som slutade 1-1 på ett 
ganska hyfsat underlag på Nolängen. 

Lycklig målskytt för hemmalaget blev lagkap-
tenen Anders Hedlund då han i den 12:e minuten 
satte bollen i nät. 

Hälsös kvittering kom i den andra halvleken.

BOHUS. Det var ett 
Bohus med tre raka 
segrar i bagaget, men 
utan ordinarie mitt-
backspar och målvakt, 
som på lördagen tog 
emot serietvåan FTU 
hemma på Jennylund.

Bohus började matchen 
ängsligt och bjöd FTU på 
alldeles för stora ytor. Det 
skulle snart straffa sig då 
bortalaget 
efter bara 
några minu-
ter kunde 
prickskjuta 
in matchens 
första mål.

När hemmalaget väl hade 
kämpat sig in i matchen och 
på allvar inlett en jakt på 
kvittering så kom nästa kall-
dusch, då en FTU-spelare 
i ett misstänkt offsideläge 

fick komma fri och rulla 
in bortalagets andra mål. 
Bohus orkade aldrig resa 
sig efter det målet, matta 
hemmaspelare lyckades 
inte använda andra halvlek 
till att skaka liv i matchen 
igen. Långa avstånd mellan 
lagdelarna och oskärpa i 
passningarna präglade en 
för hemmalaget krampak-
tig andra halvlek där FTU 
kunde fastställa slutresulta-

tet, med ett 
3-0 mål som 
logisk följd 
av en stark 
press.

B ä s t a 
Bohus-spe-

lare för dagen var Jonas 
Duvsund, yttermittfältaren 
som för dagen gjorde ett 
galant vikariat i mittförsva-
ret.

Andreas Jansson

Bohus föll hemma 
på Jennylund

FOTBOLL
Division 7 D Göteborg, 12 sept
Bohus IF – FTU 0-3 (0-2)

- 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!

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

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

PPOJKAR -9OJKAR -988
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

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

Nols målskytt, lagkaptenen Nols målskytt, lagkaptenen 
Anders Hedlund, blev liv-Anders Hedlund, blev liv-
ligt hyllad av sina kamrater ligt hyllad av sina kamrater 
efter fullträffen som kom i efter fullträffen som kom i 
den tolfte minuten.den tolfte minuten.


