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SKEPPLANDA. – Jag 
kan inte vara besvi-
ken på något annat än 
resultatet.

Skepplandas huvud-
tränare, Jonas Anders-
son, om toppmötet med 
Wargön.

Gästerna vann med 
matchens enda mål.

Förutsättningarna var glas-
klara. Skepplanda kunde på 
allvar blanda sig i toppstri-
den i femman i händelse av 
seger. Förlust och avståndet 
växte till sju poäng. Det blev 
tyvärr det sistnämnda, men 
huruvida det var rättivst eller 
ej kan diskuteras. En titt i 
anteckningsblocket avslöjar 
att både Robert Andersson 
och Daniel Larsson kunde 
gått hem som tremålsskyttar.

– Vi skapar tillräckligt för 
att både kvittera och vinna 
matchen, men idag är vi åter-
igen ineffektiva i de avgö-
rande situationerna, konsta-
terade Jonas Andersson som 
trots ”stölden” av samtliga 
poäng från Forsvallen hade 

svårt att vara besviken.
– Killarna visar en härlig 

inställning och ger verkligen 
allt, men i dag vill ödet annat. 
Vi visar bestämt att vi är ett 
topplag och 
kan slå alla 
lag i serien.

Trots häll-
regn och 
därmed en 
hal plan bjöd 
båda lagen på en mycket bra 
fotbollsunderhållning. En 
mållös första halvlek kunde 
lika gärna ha slutat 2-2. 
Tre minuter efter paus fick 
Wargön en 
hörna från 
höger. Plöts-
lig var bollen 
i mål, inskru-
vad direkt 
eller via 
en mindre 
touch. De 
ru t inerade 
g ä s t e r n a 
backade hem 
och Skepp-
landa fick 
således ta 
över taktpin-

nen. Wargön trycktes till-
baka och tvingades freda sig 
med alla medel. Ett frustrerat 
hemmalag försökte med allt 
utom sitt tidigare så effektiva 

djupledsspel. 
Daniel Lars-
son fick dess-
värre inte de 
bollar han så 
gärna hugger 
efter bakom 

backlinjen.
– Nej, det är korrekt. Vi 

har tappat lite av det som 
gjorde oss så giftiga i början 
av serien. Vi är i början av 

ett nytt lagbygge och behö-
ver inte hänga läpp. Det 
mesta ser riktigt bra ut. Nu 
ska vi justera detaljerna och 
vinna resten, avslutade Jonas 
Andersson.

S a m m a n f a t t n i n g s v i s 
hade Wargön den rutin 
som Skepplanda i år saknar 
– åtminstone hittills. Fot-
bollsmässigt var hemmalaget 
minst lika bra som gästerna, 
om inte bättre.

Svante Larsson och Skepplanda BTK försökte in i det sista, men kvitteringsjakten hemma mot Wargön förblev resultatlös.

”Nöjd med allt utom resultatet”
– Skepplanda förlorade toppmötet med Wargön

Under en mycket solig och varm 
lördag, bjöd Nol IK:s P97 på 
underhållande fotboll i Alingsås. 
De gick obesegrade genom grupp-
spelet med 12-1 i målskillnad. I 
kvartsfinalen besegrades Vårgårda, 
4-0.

I semifinalen väntade hårt mot-
stånd i form av Byttorps IF som 
spelat mycket fin fotboll under 
turneringen och verkade omöjliga 
att rå på. NIK-killarna gjorde dock 

en kämpainsats och lyckades ta sig 
vidare till final med 2-0.

Efter 200 minuters fotboll 
var det äntligen dags för final. 
Inmarsch på två led till musik fick 
stämningen att vara på topp. Final-
motståndare var Sjövalla FK och 
publiken som var kvar bjöds på 40 
minuters härlig underhållning där 
Nol IK höll i matchen och slutade 
som segrare med 4-2.

❐❐❐

Nol IK P97 segrade i Bil-Nilsson Cup
Nol IK:s P97 gick hela vägen i Bil-Nilsson Cup och vann guld efter finalse-
ger över Sjövalla FK.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KUNGSGOLFEN

Finalkval i 
Kungsgolfen på 
Ale Golfklubb
Ale Golfklubb 
arrangerar onsdag 
16 juni finalkval 
till ”Kungsgolfen”, 
en lagtävling där 
målgruppen är företag 
med golfen som ett 
gemensamt intresse.

Tävlingens upplägg 
består i år av två steg. 
Det vinnande lagen i varje 
match är kvalificerade för final. 

Final – en festlig 
avslutning.

Startlista par/lag:

Finalen genomförs lördagen 
den 21 augustimed en s k 
shotgun, dvs alla startar 
samtidigt, men på olika hål. 
Startskottet går kl 13.00.

Tävlingsdagen avslutas med 
en prisutdelning kombinerad 
med medlemsfest kl 19.00 med 
mat, dryck och levande musik. 
För den 
musikaliska underhållningen 
under hela finaldagen står 
musikerna Felix Landberg och 
Anders Börjesson. 
Läs mer på vår hemsida, 
www.alegk.com
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FOTBOLL
Div 5 Västergötland V
Skepplanda - Wargön 0-1 (0-0)

Fred 18 juni kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Nödinge

Lörd 19 juni kl 12.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Virgo

Onsd 23 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Viken

FOTBOLL I ALE
Lörd 19 juni kl 19.00

Forsvallen
SBTK dam – 
Torslanda

Onsd 23 juni kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Hyppeln

Johan Elving återvänder 
till Ahlafors IF och spel i di-
vision 3 nordvästra Götaland. 
Han lämnar FC Ale och sexan 
efter halva säsongen.

– Det är ett välkommet ny-

förvärv. Vi behöver alla spela-
re vi kan få för att öka konkur-
rensen och bredda truppen, 
säger AIF-tränaren Christer 
Larsson. 

Johan Elving klar för Ahlafors IF


