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CUP SJÖVALLEN
Lördag 14 augusti 9-17
Söndag 15 augusti 9-18

Ungdomsfotboll 

av bästa märke

Samarbetspartners:

Cafeteria
Minigolf

Hoppborg
Badplats Prisutdelare från 

IFK Göteborg

Tisd 10 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Lilla Edet

Fred 13 aug kl 19.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Vallen

Fred 13 aug kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Ahlafors BK

Lörd 14 aug kl 15.00
Nolängen

Nol – Älvängen

Sönd 15 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – 
Hisingsbacka

Onsd 18 aug kl 18.45
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans IF

FOTBOLL I ALE

TORSLANDA. En bra 
halvlek borta mot Tors-
landa hjälpte föga.

Efter pausvilan 
rasade Skepplandas 
damer ihop och serie-
ledarna tog över kom-
mandot.

Slutresultatet stan-
nade vid 5-0.

Skepplanda fick inleda höst-
säsongen på svårast tänkbara 
sätt. Bortamötet med Tors-
landa IK bjöd resultatet till 
trots ändå på en del glädje-
ämnen.

– Vi gör en fantastiskt bra 
första halvlek. Kanske blir vi 
lite nöjda och slappnar av i den 
andra. Det utnyttjar Torslan-
da och vi orkar inte fullfölja 

matchen med samma kvalitet 
som under de första fyrtiofem 
minuterna, säger SBTK:s trä-
nare, Christian Andersson.

1-0 i den 48:e minuten 
och 2-0, fem minuter senare, 
blev matchavgörande. Där-
efter hade gästerna två gyl-
lene tillfällen att komma till-
baka in i matchen, men fril-
ägena som uppstod brändes 
dessvärre.

– Vi hade behövt ett re-
duceringsmål i det skedet av 
matchen. Då kunde utgång-
en blivit en annan, siar An-
dersson.

För SBTK väntar nu en 
viktig streckmatch hemma 
mot Vallen på fredag. Vår-
mötet vann alelaget med 4-2.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer rasade 
ihop efter paus

SBTK:s damtränare, Christian Andersson.

Fyra SM-guld till Fyra SM-guld till 
WallengrenWallengren

HÅLANDA. Fyra guld-
medaljer blev facit för 
Gunilla Wallengren vid 
årets SM-tävlingar i 
Söderhamn.

Segrarna kom på 
100, 200, 400 och 
800 meter.

Wallengren har 
genom årens lopp 
samlat på sig 62 SM-
titlar.
Gunilla Wallengren motsva-
rade förväntningarna när SM 
gick av stapeln i Söderhamn. 
Trots att konkurrenterna 
gjorde allt vad de kunde, så 
stod Hålandas stjärna i en 
klass för sig.

– SM är det största vi har 
i Sverige, så givetvis vill jag 

vara med och göra bra ifrån 
mig. Det är alltid kul att 
vinna, sammanfattade Wal-
lengren sin gedigna insats.

100 och 200 meter är 
distanser som Gunilla Wal-
lengren inte vanligtvis stäl-
ler upp på. Nu gjorde hon 
emellertid ett undantag med 
lyckat resultat.

I början av sommaren 
var Gunilla Wallengren i 
Schweiz och tävlade med 
stora delar av världseliten på 
plats.

– Det var en tävling som 
avgjordes i Arbon och direkt 
efter det väntade Schwei-
ziska Öppna Mästerska-
pen. Jag fick ett kvitto på att 
jag verkligen kan göra bra 

tider. I Arbon gjorde jag en 
A-kvaltid på 800 meter och 
min näst bästa tid någonsin. 
På Schweiziska Öppna Mäs-
terskapen presterade jag en 
A-kvaltid på 1 500 meter som 
bara var 17 hundradelar från 
det svenska rekordet, berättar 
Gunilla Wallengren.

Nu till helgen väntar DM i 
Alingsås, därefter får Gunilla 
Wallengren se vad som 
händer.

– Mitt stora mål är natur-
ligtvis VM som avgörs i Nya 
Zeeland i januari. Jag väntar 
besked om uttagningen, men 
min känsla är att jag kommer 
med i truppen, avslutar 
Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON


