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Torsd 10 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Wargön

Torsd 10 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Säve

Fred 11 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Warta

Fred 11 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Hudene

Fred 11 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Bjurslätt

Fred 11 juni kl 19.30
Älvevi

Älvängen dam – 
Kungälv

Lörd 12 juni kl 14.00
Surte IP

Surte – Blå Staden/
Ting.

Lörd 12 juni kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Väster

Sönd 13 juni kl 12.00
Nolängen

Ale J United – 
Hisingsbacka

Sönd 13 juni kl 15.00
Gläntevi

FC Ale – Sjövik

Sönd 13 juni kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Lundby

FOTBOLL I ALE

HÅLANDA. Englandsä-
ventyret blev inte alls 
vad Gunilla Wallengren 
hade hoppats på.

Resultaten uteblev.
– Tekniska problem 

förstörde alltihop, 
suckar Gunilla.

I slutet av maj reste Gunilla 
Wallengren till England för 
att möta världseliten i två 
olika tävlingar, först i Man-
chester och därefter i Liver-
pool på Paralympics World 
Cup.

– Det kändes väldigt bra 
i kroppen, men det ville sig 
inte alls. Efter tävlingen i 
Liverpool skruvade jag på 
stolen för att om möjligt få 
till stånd ett bättre resultat i 
Liverpool, men det ville sig 
inte, säger Gunilla och fort-

sätter:
– På Paralympics World 

Cup kändes det visserligen 
aningen bättre, men det var 
inga topptider och resultat 
att prata om. Jag vill lägga 
Englandsresan bakom mig 
och istället fokusera på fram-
tiden.

Har du någon förklaring 
till problemen du upplevde 
i England?

– Allting kändes bra när 
jag gjorde utomhusdebuten 
i Australien i januari. Jag var 
väl lite naiv och trodde att 
allting skulle fungera smärt-
fritt den här gången också.

Vad för tävling väntar 
härnäst?

– I slutet av juni åker jag 
till Schweiz där två tävlingar 
står på programmet, bland 
annat Schweiziska Öppna 
Mästerskapen. Förhopp-

ningsvis får jag revansch då, 
avslutar Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Englandsäventyret ingen rolig historia
– Men nu siktar Wallengren på revansch

Gunilla Wallengren misslyck-
ades i England, men hoppas 
ta revansch på Schweiziska 
Öppna Mästerskapen. 

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20Söndag kl: 13 - 20

AFTER AFTER 
WORKWORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17- 20Varje fredag 17- 20

TROLLHÄTTAN. Att 
vinna när man spelar 
dåligt kan avgöra en 
serie.

Det gjorde Skepp-
landa borta mot Troll-
hättans FK.

Utan att imponera 
bärgades samtliga 
poäng och återigen var 
det bröderna Svante 
och Daniel Larsson som 
låg bakom.

Den gulsvarta offensiven 
kom av sig i mötet med 
Trollhättans FK. Laget pres-
sades tillbaka av ett ungt och 
fyndigt spelande hemmalag. 
Skepplanda hade svårt att få 
tag i bollen på mittfältet och 
förmådde inte bygga upp 
några längre anfall. Ändå var 
Daniel Larsson ytterst nära 
att ge gästerna ledning strax 
före pausvilan när han sprang 
igenom, men tappade balan-
sen i avgörandets sekund. 

Det skulle istället dröja till 
tre minuter in i andra halv-
lek, då Robert Andersson 
fick felträff (?) i ett skottför-
sök som till sist ledde till att 
Daniel Larsson kunde prick-
skjuta in 1-0 
från nära håll. 
Direkt efter 
slog Johan 
L o r e n s s o n 
ett perfekt 
inlägg som 
samme Lars-
son språngnickade några 
centimeter utanför stolpen.

– Hade vi gjort 2-0 hade 
det knäckt dem, men nu tap-
pade vi istället greppet och 
släppte in dem på nytt. Onö-
digt, konstaterade Svante 
Larsson efter matchen.

Korrekt reflektion
Reflektion var korrekt. 
Trollhättans FK fick ta över 
taktpinnen och tjugo minu-
ter senare kom en rättvis 
kvittering. 

Skepplanda fick på nytt 

flytta upp laget och när gif-
tige Daniel Larsson kan 
hugga på bollar bakom back-

linjen händer 
alltid saker. I 
75:e minuten 
s y s s e l s a t t e 
han hela för-
svaret som 
t v i n g a d e s 
vräka omkull 

honom precis på gränsen till 
straffområdet. Ett utmärkt 
frisparksläge för storebror 
Svante Larsson. Full kraft 
mot mål och via många ben 
letade sig bollen i mål. 2-1 var 
varken rättvist eller logiskt, 
men faktum är att när SBTK 
väl bestämde sig vägde de 
betydligt tyngre än Trollhät-
tans FK. 3-1 kom sju minu-
ter före slutet genom Johan 
Lorensson som fick buga in 
bollen efter att Daniel Lars-
son vunnit en höjdduell.

– Vi vinner en mycket 

SBTK tog viktig bortaskalptog viktig bortaskalp
 – Nu väntar serieledande Wargönserieledande Wargön

Daniel Larsson ligger bakom många av de farligheter som Skepplanda skapar. Han ser otäckt het ut just nu och var inblandad 
i samtliga mål borta mot Trollhättans FK. Kolla blicken! Daniel hugger på allt!

viktigt match och ska vara 
glada över det, men det finns 
mer att önska. Vi har ett par 
växlar till och nu gäller det 
att vässa formen till mötet 
med Wargön på torsdag, sa 
en samlad tränare i Jonas 
Andersson.

Toppmötet på Forsvallen 

blir en högintressant histo-
ria. Wargön saknar två nyck-
elspelare, men även Skepp-
landa har fått ett avbräck då 
utmärkte mittbacken Niclas 
Hylander nu lämnar trup-
pen för utlandsarbete.

Tidigare i veckan avfär-
dade också Skepplanda tabel-

ljumbon Åsaka med klara 5-0 
efter en stabil första halvlek.

FOTBOLL
Div 5 nordvästra Västergötland västra
Trollhättans FK – Skepplanda 1-3 (0-0)
Åsaka - Skepplanda 0-5 (0-4)

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
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