
SKEPPLANDA. Målfest 
och seger med 7-0 över 
Öckerö.

Det var då det.
Sen dess har det 

gått 270 minuter utan 
nätrassel för Skepplan-
das damer.

Topplaget Hovås/Billdal 
vann lörda-
gens möte 
med Skepp-
landa med 
klara siffror, 
men matchen 
kunde ha fått 
ett annat förlopp.

– Vi började piggt och 
var på god väg att få ett bra 
grepp om händelserna när de 
tog vara på en halvchans och 
satte 1-0. Det var olyckligt, 
konstaterar SBKT-tränaren 
Chrisitan Andersson.

Sett över 90 minuter var 
Hovås det bättre laget och 
framför allt var de betydligt 
effektivare.

– Fast hade vi kunnat be-
gränsa våra misstag hade vi 
hängt med bättre. De spelar 
inte ut oss även om siffrorna 
antyder det. Anna Rehnlund 
var för övrigt fantastiskt bra i 
målet, men hon ingår också 
i laget.

Hur ska ni ta er ur mål-
torkan?

– Ja, om jag det visste. Vi 
får väl beordra en tokoffen-
siv på lördag och överraska 
Vallen. Ett tidigt mål skulle 
nu släppa många mentala 
spärrar, spekulerar Christian 
Andersson.

Skepplanda har en del 
småskadade spelare, däri-
bland Maria Madsen. Vic-

toria Thiel 
är sedan ti-
digare borta 
och Mikae-
la Larsson 
kan på grund 

av arbete inte medverka på 
varken träning eller en del av 
matcherna.

– Just när det går troll i 
spelet är det jobbigt att inte 
ha alla spelare tillgängliga, 
men en bra träningsvecka och 
full fokus i nästa matchen så 
ska vi väl lösa det här, avslutar 
Christian Andersson.

Nästa hemmamatch på 
Forsvallen går mot seriele-
dande Torslanda, lördag 19 
juni.
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Ishockeyklubben LN 70 
HC har fått en ny styrel-
se. Joachim Flodin valdes 
till ordförande, Tommy 
Karlsson, vice ordfö-
rande, Catrine Anders-
son, sekreterare och Ci-
cilia Andersson, kassör. 
Tommy Wennerberg, 
Kent Lundgren samt 
Ingela Flodin är övriga 
ledamöter. Jerry Haaga 
och Rickard Kannerholt 
valdes till suppleanter.

– Nu är det viktigt att 
arbetet fortsätter med att 
färdigställa ishallen och att 
få fler engagerade medlem-

mar. Vi kan erbjuda nya 
spelare mycket istider, bra 
ledare och en unik fören-
ingskänsla, säger Joachim 
Flodin som tidigare varit 
lagledare för A-laget.

Mycket arbete ska även 
läggas ned på är att få 
fler spelare till förening-
ens ungdomslag och hock-
eyskola samt att jaga nya 
sponsorer.

När det gäller ishalls-
bygget så ska Grästorps ti-
digare läktare byggas upp 
i Lödöseborg under som-
maren.

❐❐❐

Joachim Flodin ny ordförande i LN70

ÄLVÄNGEN. Fredags-
kvällen blev mycket 
lyckad för ÄIK.

Herrlaget fortsatte 
segerraden med tre 
sköna poäng.

Lägg därtill att dam-
laget plockade lika 
många då Färjenäs 
lämnade walk over och 
3-0 för tjejerna.

Älvängen var utan tvekan det 
bästa laget. Målskyttet har 
lossnat ordentligt. Det var 
främst i den första halvleken 
som jublet från hemmapubli-
ken hördes runt Älvevi. Direkt 

efter avspark hade gästerna 
ett bra tillfälle, men duktige 
Johan Wester i hemmaburen 
kunde tillsammans med ett 
starkt uteförsvar reda upp det 
hela.

Sedan tog ÄIK över kom-
mandot och skapade ett flertal 
fina tillbud. I den 14:e minu-
ten var det klart för 1-0 då 
Jonas Rhodén prickade in 
ledningsmålet. Samme man 
var även delaktig i 2-0 fyra 
minuter senare. Efter en halv-
timma kom en mycket grann 
fullträff som gav 3-0 genom 
Rahel Faraj.

Efter paus inledde gästerna 
mycket bra och skapade ett 

flertal farligheter. Nu fick 
verkligen hemmaförsvaret 
visa sin styrka. Vid flera tillfäl-
len tvingades Johan Parin-
der och övriga jobba stenhårt 
framför duktige Johan Wester. 

Men ÄIK kom igen mot 
slutet och slutresultatet 4-0 
prickade Mattias Karlsson in i 
den 80:e minuten.

– Ni har ett gott gäng att 
bygga vidare på sade gästernas 
lagledare till ÄIK-tränaren, 
Stig Persson, direkt efter 
slutsignalen.

Duktiga målskyttar för ÄIK: Fr v: Rahel Faraj, Jonas Rhodén (två mål), Mattias Karlsson. 

Lyckad afton för ÄIK 
– Seger med 4-0 mot Hisingsbacka

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se Medlemsmöte

Ahlafors IF
Måndag 14 juni kl 19.00
i klubbhuset på Sjövallen

Välkomna!
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www.trafikverket.se

BanaVäg i Väst
 Trafikomläggningar i sommar

Jordfallsbron stängs av och får färre körfält
Jordfallsbron ska stängas av natten mellan torsdag och fredag den 10-11 juni (kl 22:00-06:00). 
En liknande avstängning ska ske under vecka 29, även då nattetid. I samband med detta 
kommer vi även att behöva minska antalet körfält över bron till ett i vardera riktning.  
Delar av bron ska breddas för att ge plats för den nya trafikplatsen i Bohus centrum.  
Arbetet kommer att pågå fram till i början av oktober 2010. 
Vi ber trafikanter att välja annan väg där det är möjligt.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga 

vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns 

inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Nya Alingsåsvägen stängs av
Mellan 14 juni-30 juli stängs Nya Alingsåsvägen av, från in- och utfarten mot E45 till och 
med vägbron över Sköldsån. Trafiken kommer ledas om via Nol Centrum – Alevägen – Nya 
Alingsåsvägen mot Starrkär. Busshållplatserna vid ”Osbacken” flyttas, till vändplatsen intill 
Himlaskolan. Avstängningen innebär att busstrafiken blir dubbelriktad på Ledetvägen. 
Anledningen till avstängningen är att markförstärkningsarbeten ska utföras under Nya 
Alingsåsvägen. För mer information om busstrafiken, kontakta Västtrafik på 0771-41 43 00.

För mer information om BanaVäg i Väst, besök www.banavag.se

270 mållösa minuter för Skepplandas damer

Svidande måltorka

Matilda Errind tillhörde som vanligt de bättre i Skepplanda BTK, men det räckte föga. Hovås/
Billdal var effektivare och vann med klara siffror.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 2 norra Götaland damer
Hovås/Billdal – Skepplanda 4-0


