
2010  |   vecka 39  |   nummer 33  |   alekuriren 21SPORT

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 21 
september deltog sex par. Medel var 
50 poäng. Följande par placerade 
sig över medel:
1. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  70
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           66
3. Torsten Johansson/Rune Ögren     60
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 50

Tisd 28 sept kl 17.15
Vimmervi

Nödinge – 
Hermansby

Lörd 2 okt kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Lörd 2 okt kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Färjenäs

Lörd 2 okt kl 15.00
Nolängen

Nol – Sparta

Lörd 2 okt kl 16.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sjuntorp

Sönd 3 okt kl 12.00
Nolängen

Ale J United – 
Torslanda

Sönd 3 okt kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Sjövik 

Sönd 3 okt kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Torslanda

Sönd 3 okt kl 15.00
Sjövallen

FC Ale – International

FOTBOLL I ALE

SKYTTE
DM Olympisk Trap, Skepplanda
1. Rickard Andersson, Skepplanda, 84
2. Per Forsström, Hisingen,          82+4
3. Martin Jansson, Hisingen         82+3
4. Johan Johansson, Skepplanda,  82+2
5. Thomas Ivarsson, Hisingen,          81
6. Ulf Andersson, Skepplanda,        80

VÄLKOMNA ATT TESTA PÅ 
HANDBOLL MED OSS  

Pojkar födda -00
Vi tränar i kulturhuset Älvängen

 på måndagar 17.00-18.15 
på onsdagar 16.00-17.00

Alla är välkomna att prova på! 
Mer info ring: Mats 0733-41 18 03

www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Nu startar vi innebandy 
för flickor födda 
2003 och 2004.

Vi har klubbor och glasögon för utlåning.
Alla, nya som gamla, är hjärtligt välkomna.

Vi tränar lördagar 
kl: 8.30-10.00 
i Ledethallen 

med start den 2/10
Gå gärna in på hemsidan:
www.laget.se/ALEIBFF03

ULVÅKER. Skepplandas 
damer blir kvar i divi-
sion 2.

Det stod klart redan 
innan söndagens borta-
match mot Ulvåker 
blåstes igång.

Resultatet skrevs till 
2-2 efter 1-1 i halvlek.

Lördagens resultat innebar 
att Skepplandas bortamatch 
mot nästjumbon Ulvåker spe-
lades utan nerv.

– Vi började virrigt. I 
paus hade vi ett snack och 
i den andra halvleken kom 
vi ut som ett helt nytt lag. 
Vi dominerade händelser-

na och borde avgjort match-
en, förklarar SBTK-tränaren 
Christian Andersson.

Jennifer Thiel blev två-
målsskytt för gästerna och 
hon såg länge ut att bli match-
vinnare. Hemmalaget lycka-
des dock kvittera i den andra 
tilläggsminuten.

– Riktigt surt och inte 
helt rättvist. Vi skapade till-
räckligt med chanser för att 
vinna den här matchen, säger 
Christian Andersson.

På lördag spelar SBTK:s 
damer sin serieavslutning då 
Skoftebyns IF gästar Forsval-
len.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer 
kvar i ”tvåan

SBTK:s herrar mot 
kval – trots allt
VÄNERSBORG. Skepp-
landa fick en gratis 
chans.

Genom att bortabe-
segra redan klara serie-
segrande Wargön sam-
tidigt som Trollhättans 
BOIS gjorde bort sig 
har laget kvalplatsen i 
egna händer.

– Det trodde vi inte 
förra veckan, säger 
en nöjd SBTK-tränare, 
Jonas Andersson.

Avslutningen på division 5 
Västergötland västra är mag-
nifik för idrottsfanatiker som 
gillar när det svänger. Efter 
förra veckans fiasko hemma 
mot Trollhättans FK bjöd 
Skepplandas herrar plötsligt 
på ljuvligt propaganda spel 
igen. Med bröderna Svante 

och Daniel Larson rejält 
på hugget fick Wargön inte 
en lugn stund. Bröderna as-
sisterade till samtliga mål, 
förutom det sista – det sköt 
Svante Larson 
in själv på fri-
spark. Chris-
tian Rönkkö 
gjorde två av 
målen och var 
vid Daniel Larsons sida ett 
ständigt hot i anfallet. Den 
övertygande segern ger nu 
nytt hopp om att nå kval-
platsen till division fyra. På 
lördag spelas en direkt av-
görande match hemma på 
Forsvallen mot Sjuntorp.

– Det är ju matcher som 
dessa som gör att man orkar 
träna nästan året runt. Vi får 
en ny chans trots att vi gjorde 
bort oss i förra omgången. 

Personligen tycker jag kil-
larna är värda det, men nu är 
det upp till bevis. Allt hänger 
på oss själva, säger Jonas An-
dersson som var nöjd med det 

mesta i sön-
dags.

Det krävs 
en seger mot 
Sjuntorp för 
att Skepplan-

da ska gå förbi och ta den 
åtråvärda andraplatsen.

– Det är snarare en fördel 
att vi måste vinna. Vi har 
inte råd att vara försiktiga, 
vi måste satsa framåt och det 
tror jag passar oss, menar An-
dersson.

Ett nytt fotbollsdrama på 
Forsvallen nu på lördag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Wargön – Skepplanda 1-5 (0-2)

Ale HF blandar och 
ger i serieupptakten
ÄLVÄNGEN. Ale HF 
vann seriepremiären 
borta, men förlorade 
hemma i söndags.

Säsongen är med 
andra ord igång.

Ale blandar och ger i 
vanlig ordning.

Segermarginalen borta 
mot Jugo Swed skrevs till 
hela 13 mål. 
H e m m a l a -
get var helt 
utan chans. 
J o a k i m 
S a m u e l s -
son, Niklas Eriksson och 
Kim Wahlgren gjorde sex 
mål vardera. En fin start på 
målskillnaden skulle visa sig 
vara behövd. Redan sön-
dags hade Ale tappat skärpa 

och inställning. Beskedliga 
Rya hade lekstuga och vann 
med 35-28.

Spelande tränaren Fred-
rik Berggren fick en del att 
tänka på. Ale lyckades aldrig 
riktigt komma igång och 
efter en jämn första halvlek 
tappade laget allt efter paus.
Positivt var att en av årets 
"nykomlingar", Kim Wahl-

gren, på nytt 
gjorde en 
bra match 
på vänster-
kanten.
Ale  får vässa 

formen på nytt och ta sig 
samman. 
Redan på lördag väntar svår-
spelade ÖHK Göteborg 
borta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya 28-35


