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Torsdag till söndag 28 april - 1 maj var Ale GK:s junio-
rer på vårläger i Tönnersjö GK utanför Halmstad. Med ett 
underbart väder och fantastiska golfresultat, av de am-
bitiösa juniorerna, bådar det gott för resten av säsong-
en. Under helglägret avgjordes även Ale Spring Cup som 
bestod av flera moment. Som lycklig vinnare att föra 
vandringspriset vidare såg vi Lucas Petersson.

Lördagen den 28 maj avgörs Lexus Tour för juniorer på 
Ale GK i Alvhem.       Ale GK:s Juniorkommitté

Vårläger med Ale GK:s juniorer

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
fina inledning på vår-
säsongen verkar bort-
blåst

Avstängningar och 
massor av skador har 
satt en käpp i hjulet på 
ÄIK:s fina matchöpp-
ning efter återkomsten 
i femman.

I lördags blev det 
förlust med 0-3 (0-1) 
hemma mot Hisings-
backa FC.

Flera av de 
spelare som 
i de första 
m a t c h e r n a 
visade framfötterna är för 
närvarande både skadade och 
avstängda. Men ersättarna i 
lördagsmatchen, visade trots 
allt, att laget har ett duktigt 
reservmaterial, men är ännu 
lite för klena i tuffa närkam-
per.

ÄIK fick bland annat 
damma av Jimmy Thörn-
qvist och så länge han 
deltog, visade han upp ett bra 

SKEPPLANDA. – En 
skitmatch!

Omdömet om den 
tidiga seriefinalen på 
Forsvallen var tydligt.

Skepplanda föll 
med klara siffror mot 
Vänersborgs FK.

Förväntningarna var upp-
skruvade inför toppmatchen. 
Hemmalaget startade också 
piggt och redan i inledning-
en hade Mattias Johans-
son en bra chans, mer eller 
mindre frispelad av Martin 
Svensson. I nästa sekvens 
gick SBTK:s målvakt Mat-
tias Holmström ut lite för 
tufft mot en Vänersborgsan-
fallare som fick bita i gräset. 
Domaren pekade på straff-
punkten.

– Det var nog inte mycket 
att säga om, konstaterade 
Skepplandas 
huvudträna-
re, Jonas An-
dersson.

Med bak-
längesmå-
let tappa-
de hemmalaget konceptet. 
Passningsspelet var under all 
kritik.

– Vänersborg ägde hela 
den första halvleken efter 
ledningsmålet och vi skapade 
egentligen ingenting framåt. 
Därför gjorde vi tre ändring-
ar redan i halvlek, men det var 
inte vår kväll, sa en dämpad 
Jonas Andersson.

En felbedömning eller 
missförstånd mellan hemma-
keepern och Mattias Othzén 
föranledde att Vänersborg 
utökade sin ledning tio minu-

ter in i andra 
halvlek. Gäs-
terna spädde 
sedan på med 
ytterligare ett 
mål.

På sönda-
gen samlades Skepplanda för 
att tala ut om motgången.

– Vi hade ett bra samtal och 
killarna känns revanschsug-
na. Nu har vi två matcher den 
här veckan och det kanske är 
bra. Vi börjar med Interna-
tional borta på tisdag och på 
lördag tar vi oss an Trollhät-
tans IF. Det handlar troligtvis 
om en viss prestationsångest. 

Det gick väldigt bra på försä-
songen och vi hade stora för-
väntningar inför seriestarten. 
Vi har tagit nio av tolv poäng, 
utan att spela riktigt bra. Nu 
fick vi oss en näsbränna och 
det är kanske vad som behövs 
för att mentalt komma igång 
igen, menade Jonas Anders-
son.

Lagledningen kan glädja 
sig åt att få tillbaka Daniel 
Larson i spel på tisdag, men 
lyckan blir kortvarig. På 
lördag är han och Mattias Jo-
hansson lediga för att bemäs-
tra en annan utmaning – Gö-
teborgsvarvet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mattias Johansson och Skepplanda kom inte överens med 
varken boll eller spel i fredagens tidiga seriefinal mot Vä-
nersborg. 

SBTK föll i tidig seriefinalSBTK föll i tidig seriefinal

FOTBOLL
Skepplanda BTK – Vänersborgs FK 
0-3 (0-1)
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Mattias Johansson 2, Tobias 
Ottosson 1.

Motigt värre för Älvängens IK
– Förlust hemma mot Hisingsbacka

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Trots att ÄIK:s Jakob Salenius (spelaren i mitten) visade tän-
derna blev det ändå förlust hemma mot Hisingsbacka, 0-3.

försvarsjobb.
Målet vaktades av Jonas 

Agneman och de bollar 
han tvingades släppa kom på 
straff och två hörnor. Jonas 
lär få ha kvar jobbet mellan 
stolparna en bra tid framöver 
då den andra burväktaren, 
Johan Wester, tar en tripp 
till USA.

I samma stund som doma-
ren drog in luft för pausvila, 
fick gästerna en hörna som 
de förvaltade till 0-1. Nästan 
direkt i den andra kom 0-2 på 
straff och lika tungt för ÄIK 
några minuter senare på en 
hörna som resulterade i 0-3. 
Då var matchen körd. Resten 
av slutperioden var det mest 
spel på mittplan och några 
större farligheter dök inte 
upp framför målburarna. 

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen – Hisingsbacka 0-3 (0-1)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda - Vänersborg fk 0-3 (0-1)

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

����������	
���������
�����
��������*���������

���
�������55��
�����67"6
8��������������  �

���������� �!�������
�� �� 
������"�������!�

�������� ��������"�
������#
$��%#����
��
���

����!�����%#��������������� 
����

� �#�
������
���
�����,���
��
���9
#�
������

�

0320-87003

BUSS I SVERIGE/NORDEN 
Nordkap-Lofoten 11d 19/6 13890:- 
Inlandsbanan 9d 6/7 9750:- 
Stockholms skärg. 4d 2/8 4690:- 
Sv.Hurtigrutten 3d 30/7 3490:- 
Finland 5d 10/7 5790:- 
Helsingfors 3d 1/7 1295:-
Öland 3d 16/6 2980:-
Hurtigruten 5d 11/7 5670:-
Sognefjorden 6d 26/6 7240:- 
Skagen 2d 11/6, 13/9 1875:-  
Valdres, Jotunheimen 5d 9/8 4985:- 
Åland 4d 25/7 3990:- 
Fjällvandra i Trysil 5d 4/9 5650:- 
                   
EUROPA
Spreewald 4d 1/8 3660:- 
Österrike/Schweiz 7d 2/7 7480:- 
glaciärtåget, Mainau
Holland 6d 19/9 6780:- 
Tallinn 4d 4/9, 22/9 2695:-
Donau/Österrike 8d 28/9 8975:- 
Moseldalen 6d 10/9 5980:- 
SPA, Estland 8d 2/10 7780:- 
Rhen-Moseldalen 7d 8/10 5980:-

Fler resor på www.brunossons.com  
eller beställ resebroschyr.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se


