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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hyppeln – Älvängens IK 1-1 (0-1)
Mål ÄIK: John Lindegren.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Johan Wester 2, Patric Skånberg 1. 
Kommentar: Älvängens IK premi-
ärspelade mot Hyppeln på mån-
dagskvällen. Matchen avgjordes på 
Vallhalla Plast i Göteborg i brist på 
spelbara planer. ÄIK tog ledningen 
efter en kvart i en annars jämn 
första halvlek. Hyppeln kvitterade 
direkt i starten av andra halvlek.
– Vi möter ett bra lag och ska vara 
stolta över att få med oss en pinne. 
Killarna kämpade tappert. Det var 
en hygglig premiär, konstaterade 
årsfärske ÄIK-tränaren Stig Persson.

Nol IK – Lundby IF 0-2 (0-0)
Matchens kurrar: Mikael Samuelsson 
3, Magnus Källvik 2, Martin Johans-
son 1.

Nödinge – Bosna 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Jethro Jackson 3, 
Johan Ekström 2, Marcus Larsson 1.

Division 7 D Göteborg
Surte – Rödbo 0-1

Division 4 A Göteborg, damer
Hisingsbacka FC – Ahlafors IF 1-3
Mål AIF: Sandra Augustsson 2, Jes-
sica Axelsson.
Matchens kurrar: Andrea Lindgren 3, 
Sandra Augustsson 2, Lisa Jepsen 1. 

DM Västergötland
Alvhem – Främmestad 1-3
Göta – Lilla Edet 0-3 (0-1)

Träningsmatcher
Ahlafors – Tvärred/Vegby 1-1 (1-0)
Mål AIF: Jihad Nashaba.

Lilla Edet – Skepplanda 2-1 (1-1)
Mål LEIF: Mikael Bengtsson, Marcus 
Olsson (straff). SBTK: Johan Anders-
son.

Torp – Skepplanda 3-2 (1-1)
Mål SBTK: Daniel Larson (straff), 
Jesper Karnefors.

Älvängens IK – FC Ale 1-1
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson. FC Ale: 
Rasmus Johansson.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 6 
april deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Kåge Samuelsson/Arold Ivarsson    144
2. Stig Christensson/Karl-Eric Nilsson  130
3. Elsa Persson/Rickard Johansson    129
4. Torsten Johansson/Rune Ögren    119
5. Inga-Lill Hasselberg/Göte Olsson    108
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Tisd 13 april kl 19.00
Jennylund

Bohus – 
Blå Staden/Ting.

Lörd 17 april kl 15.00
Svenska Stenhus 

Arena
Ahlafors dam 

– Älvsborg

Lörd 17 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Nol
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NOL. Seriepremiären på 
Nolängens grus, blev en 
stor besvikelse för hemma-
laget.

Efter en jämn första halv-
lek där Nol fick jobba sten-
hårt i den hårda motvinden, 
blev den andra mest spring i 
försök att erövra bollen.

Gästande Lundby vann 
med 2-0 (0-0).

Vid några tillfällen var det ytterst 

nära att hemmalaget skulle sätta 
bollen i nät, men en utmärkt Lund-
bykeeper satte stopp för samtliga 
projektiler. Däremot hade Lundby 
bättre skärpa i avslutningarna och 
hade inte Martin Johansson visat 
så stor säkerhet mellan stolparna, 
kunde det rasslat ytterligare ett par 
gånger i hemmaburen.

Mikael Samuelsson svarade för 
en hyfsad insats hos de 
blåvita och ser ut att gå 
mot en bra säsong. Det-

samma gäller Magnus Källvik.                                      
– Nu skärper vi till oss då vi 

möter ÄIK borta på lördag. Hoppas 
att det blir gräspremiär, sade man i 
hemmakabyssen efter slutsignalen.

Nol nollade i premiären
– Stryk hemma mot Lundby

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Otur för hemmalaget i den andra halvleken. Bollen tar i hu-
vudet och så försvann även den chansen till reducering. 
Lundby vann lördagens premiär på Nolängens grus med 2-0.

NÖDINGE. Det blev förlust 
med 0-1 i seriepremiären för 
Nödinge SK mot Bosna.

Hemmatränaren Bengt 
Almqvist sammanfattade 
matchen tydligt och enkelt.

– En skitmatch på ett ski-
tunderlag.

Någon premiärfest blev det aldrig 
när Nödinge och Bosna drabbades 
samman på Vimmervi i söndags 
kväll. Vårsolen lyste visserligen 
klart, i övrigt var det mest mörker 
ur hemmaögon sett. Inramning-
en påminde mer om träningsfot-
boll än om serieallvar då underlaget 
som erbjöds var en ojämn grusplan. 
Underhållningsvärdet blev natur-
ligtvis därefter.

– Det här var inget vidare. 
Svårt att prestera bra fotboll på 
det här underlaget, konstaterade 
en dämpad Bengt Almqvist efter 
slutsignalen.

Inledningen på matchen lovade 
dock gott för NSK. Hemmalaget 
var ytterst nära att ta ledningen i 
den fjärde spelminuten. En höger-
hörna signerad Jethro Jackson 
skallades av Vladan Jovanovic. 
Gästernas försvar lyckades emel-
lertid att med både tur och skick-
lighet rensa undan bollen på mål-
linjen.

Allt eftersom tiden gick tog 
Bosna över kommandot. Tre rik-
tigt bra chanser noterades inom 
loppet av en kvart. NSK-målvakten 
Marcus Larsson parerade fint vid 
två tillfällen och hade sedan hjälp 
av stolpen på ett fräsande distans-
skott i den 38:e minuten.

Publiken var inställd på en 
mållös första halvlek när vetera-
nen Peter Madsen, 49, som gjorde 
come back i den blåa tröjan, slog 
hål i luften med bara sekunder kvar 

att spela. Bosna utnyttjade bjud-
ningen och gjorde 0-1.

Nödinges ambitioner att kvitte-
ra i den andra halvleken fanns där, 
men spetsen saknades. Förutom ett 
par fasta situationer hade NSK inte 
mycket att komma med.

– Vi orkade inte riktigt samtidigt 
som Bosna spelade ett tajt försvars-
spel. Jag har varit med och förlo-

rat många premiären under årens 
lopp, så det är bara att ta nya tag. 
Serien är lång och för oss väntar 
ny match på torsdag mot Hisings-
backa, konstaterade Bengt Alm-
qvist.

PÅ VIMMERVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Veteranen Peter Madsen, 49, gjorde come back i Nödinge SK:s premiär-
lag, som förlorade söndagskvällens drabbning mot Bosna med 0-1.

– Bosna vann på VimmerviVimmervi
NSK:s segerförhoppningar grusades NSK:s segerförhoppningar grusades 

LEKTIONER
....för dig utan egen häst som vill rida 
privat eller i liten grupp om 2 eller 
3 pers. Alla nivåer, väl utb hästar.

LEKTIONER
....för dig med egen häst - Alla nivåer

GRUNDLÄGGANDE 
HOPPTRÄNING
för att träna grunden för både häst 
och ryttare. 

SOMMARKURSER 
...för dig med eller utan egen häst.
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Bohus Racing har 
lämnat Ale Ring
– Men skördar framgångar
NÖDINGE. I måndags lämnade Bohus 
Racing över Ale Ring och det tidigare 
motorområdet till Ale kommun.

Återställandet efter arrendet är 
slutfört.

– Det blev dyrt. Vi fick ta de pengar 
som vi avsatt för en nysatsning, trå-
kigt men nu är det över, säger fören-
ingens ordförande Magnus Prim.

Gokartbanan Ale Ring invigdes i september 
1982. Något 30-årsjubileum blir inte av. Verk-
samheten i Nödinge är ett minne blott. Om-
rådet ska bebyggas med bostäder och Bohus 
Racing är avvisade.

– Visst kändes det lite olustigt idag. Nu 
kommer vi aldrig mer att återvända hit och 
även om vi har varit positiva till att försöka 
hitta en fortsättning på klubbens verksam-
het kan vi nog konstatera att lågan snart har 
slocknat. Det har tagit hårt på krafterna att 
avveckla verksamheten och dessutom kostat 
oss stora summor pengar. Det blir svårt att 
motivera medlemmar till en  omstart, säger 
Magnus Prim.

Ett antal förare kör fortfarande för Bohus 
Racing och de skördar stora framgångar. Klip-
pan Cup för två veckor sedan innebar bland 
annat seger i klass Mini för Joakim Prim, 12, 
och en 7:e-plats för Hampus Pettersson i 
Rotax Max. Andra framgångsrika Bohusföra-
re var Anton Eliasson och Viktor Svensson 
som slutade femma respektive sjua i klass Mini. 

I helgen tävlade de i Helisingborg, där 
första deltävlingen i Sydsvenska serien avgjor-
des. Hampus Pettersson blev tvåa och Joakim 
Prim femma i sina klasser. Till helgen arrange-
rar Bohus Racing återigen en tävling, men den 
får köras i Uddevalla av känd orsak.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


