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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Lärje/Angered – Ahlafors 2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 3, 
Rikard Nylander 2, Peter Antonsson 1.
Velebit – Lilla Edet 5-0 (2-0)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Östadkulle 4-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Danny 
Eriksson, Svante Larson. Matchens 
kurrar: Niklas Antonsson 3, Mikael 
Maliniemi 2, Christian Rönkkö 1.

1. Vänersborgs FK 14 +34 35
2. Skepplanda 14 +27 34
3. Sollebrunn 14 +20 29
4. Trollhättans FK 14 +11 27
5. Halvorstorp 14 +18 25
6. Östadkulle 14 +  4 21
7. Trollhättans BoIS 14     0 16
8. Trollhättans IF 14 –16 16
9. Göta BK  14 –  4 15
10. Sjuntorp  14 –  7 11
11. Säven/Hol  14 –27  7
12. International 14 –60  1

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Mossen 1-4 (0-3)
Mål ÄIK: Simon Enyck.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Markus Hedberg 2, Patrik Skånberg 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Cruz Azul 3-2 (1-1)
Mål NIK: Mikael Hintze 2, Jesper 
Pedersen. Matchens kurrar: Mickel 
Hinze 3, Johan Karlsson 2, Mattias 
Karlsson 1. Kommentar: Nol IK tog 
årets sjätte seger genom att hem-
mabesegra Cruz Azul på Nolängen 
i fredags kväll. Notoriske målskyt-
ten, Mickel Hinze, svarade för två 
av målen. Det första prickade dock 
Jesper Pedersen in på frispark i mat-
chinledningen.
– Vi gör en stabil insats och har grep-
pet om händelserna från avspark. 
Kan vi behålla skärpan kan det bli en 
rolig avslutning på säsongen, säger 
Nols assisterande tränaren Weine 
Pettersson.
Hindås – Nödinge (0-0)

Division 7 D Göteborg
Surte – Diseröd 6-3 (3-2)
Bohus – Rödbo 4-0

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Torslanda 0-3 (0-1)

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Ahlafors 1-1 (0-0)
Mål ÄIK: Emelie Johansson. AIF: Made-
lene Lindberg. Matchens kurrar, ÄIK: 
Emelie Johansson 3, Jennifer Arvids-
son 2, Lina Karlsson 1. AIF: Andrea 
Lindgren 3, Ann-Sofi Råneby Johan-
nesson 2, Michaela Andersson 1.

Ons 17 aug kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors – 
IFK Trollhättan

Lör 20 aug kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
International

Lör 20 aug kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Essunga

Sön 21 aug kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kungälv

Ons 24 aug kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Töllsjö

FOTBOLL I ALE

Tingbergs AIS gästade 
Leksands Siljansvallen och 
deras årliga Sparbanks-
spel. Efter helgen hade 
de tre pojkarna från TAIS 
plockat hem inte mindre 
än fem medaljer. Tränare 
Ove Adolfsson var mycket 
nöjd med resultaten och 
tycker att det var värt 
den långa resan upp till 
Dalarna.

I pojkar 9 så hade Daniel 
Adolfsson en tuff match i 
kula, tog hem silver till slut 

med fina 6.54 meter. Höjd-
hopp är en stark gren för 
Daniel också, där det nya 
personbästat 1.13 räckte till 
guld och nytt arenarekord.

I pojkar 8 lyckades Carl 
Hermansson att ta guldet 
på nya personbästa 10.21. 
Carl hade även ett fint 
lopp på 200 meter där han 
ledde loppet i cirka 150 
meter, men därefter räckte 
snabbheten inte längre och 
Kvarnsveden FIK:s Mat-
tias Östberg gick förbi 

Calle med segertiden 34.52 
som blev nytt arenarekord. 
Calles tid, 35.05, hade 
också räckt till arenarekord. 
Ett fint silver blev det i alla 
fall. 

David Adolfsson fick 
tävla i pojkar 8 och gjorde 
många fina personbästa. 
Dessutom tog han bronset 
i höjdhopp med hoppet 
på 90 cm. En rivning mer 
än konkurrenten hindrade 
honom från att ta silverme-
daljen.                         ❐❐❐

TAIS tog fem medaljer i Leksand

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK har börjat 
höstsäsongen lika stor-
stilat som man avslu-
tade våren.

I fredags kom sjätte 
raka segern när Östad-
kulle SK hemmabese-
grades med klara 4-1 
(2-0).

På onsdag väntar en 
ren seriefinal borta mot 
tabellettan Väners-
borgs FK.

Skepplanda BTK:s herrar har 
konserverat formen under som-
maruppehållet. Seriespelet åter-
upptogs förra måndagen med 
en svår bortamatch mot Halv-
orstorps IS där det blev seger 
med 3-2, efter ledning 1-0 i 
halvlek.

– Vi var illa ute under mat-
chinledningen, men sedan lyck-
ades vi jämna ut spelet. Fram-
förallt så var det ett kompakt 
försvarsspel och snabba om-
ställningar som utgjorde vin-
narreceptet i denna drabbning, 
förklarar Skepplandas tränare, 
Jonas Andersson.

Hemma mot Östadkulle i 
fredags kväll var det match i 20 
minuter, sedan kom två snabba 
SBTK-mål. 1-0 fixade Danny 
Eriksson i den 23:e minuten 
och fyra minuter senare ökade 
Christian Rönkkö på till 2-0, 
fint framspelad av Linus Carls-
son.

Den andra halvleken hann 
knappt börja förrän ÖSK-för-
svaret agerade givmilt och gav 
bort bollen till Daniel Larson, 
som i sin tur förpassade den 
till Christian Rönkkö som fick 

öppet mål.
Svante Larson dundrade 

in 4-0 på ett tjusigt volleyskott 
i den 78:e minuten innan gäs-
terna tilläts fastställa slutresul-
tatet på en straffspark fem mi-
nuter före slutet.

– Killarna gör en helgjuten 
insats. Det är svårt med den 
här typen av matcher som alla 
kräver att vi ska vinna. Det var 
ett gott dagsverke, sammanfat-
tade SBTK:s assisterande trä-
nare, Jimmy Johansson, efter 
slutsignalen.

På onsdag väntar seriefinal 
borta mot Vänersborgs FK på 
Vänersvallen. VFK som också 
visade stabilitet i helgen när 

man besegrade Trollhättans IF 
på Knorren med 3-0.

– Vi möter ett ungt, spel-
skickligt och duktigt lag. Det 
bevisade man på Forsvallen i 
våras då vi fick se oss besegra-
de med 3-0. Nu är vi ute efter 
revansch. Förutsättningarna 
är goda och vi har alla spelare 
tillgängliga förutom Jonathan 
Westlund som olyckligt bröt 
benet i en reservlagsmatch för 
två veckor sedan, säger Jimmy 
Johansson.

Faktum är att Skepplanda 
har två matcher att se fram emot 
den här veckan. På lördag gästas 
nämligen Forsvallen av Interna-
tional.        ❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Det kan bli 
en extrem tung höst för 
Älvängens IK.

Speciellt var spelet 
under den första halv-
leken mot Mossen inget 
att glädjas över.

En aning oroväckande 
var att försvaret hade 
så stora problem och 
slutresultatet 1-4 var 
inget att glädjas åt.

Att gå till pausvila med 0-3 
i baken var ingen höjdare 
för ÄIK. Däremot blev det 
bättre fart på manskapet i 
den andra. Det var troligen 
inga positiva uttalanden från 
tränaren Tommy Svensson 
under pausvilan.

Samtliga aktörer jobbade 
storartat efter paus. Försva-
ret visade stabila insatser och 
framåt gjorde anfallsmän-
nen fina genombrott. Tyvärr 
lyckades man endast få 
igenom en fullträff. Det var 
Simon Enyck som prickade 
in 1-3 efter starkt förarbete 
av Patric Skånberg.

Nu fick verkligen gäster-

nas försvar jobba för hög-
tryck och hade mycket folk 
i de bakre regionerna. Trots 
många fina tillbud, bland 
annat tre skott som tog vid 
stolpens utsida, blev det ett 
svidande nederlag i höst-
premiären för ÄIK. I slutet 
kunde Mossen öka till 4-1.

Höstsäsongen fortsät-
ter redan på tisdag kväll. 
Göteborgs Studenter gästar 
Älvevi.

ÄLVÄNGEN. Det var nära att 
gästande Ahlafors IF plockat 
med sig samtliga poäng i 
lördagens derby i damernas 
division 4 A Göteborg mot 
Älvängens IK på stekheta 
Älvevi. Båda fullträffarna 
kom efter paus.

Först ordnade Madelene 
Lindberg 0-1 i den 62:a 
minuten, men tre minuter 
senare var det hemmalaget 
som fick anledning att jubla 
då Emelie Johansson fres-
tade nätmaskorna och ord-
nade slutresultatet 1-1.

Det var två jobbiga perio-
der som de båda lagen fick 
utstå, men tjejerna skall verk-
ligen ha stort beröm som 
kämpade om varje boll och 
passning i 90 minuter.

ALLAN LARSON

Kräftgång för Älvängens IK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Höstpremiär mellan Älväng-
en och Mossen. Gästerna 
vann matchen med klara 4-1. 

Oavgjort i stekhett alederby

Derbymålvakterna Ann-
Christin Olsson (t v) och 
AIF:s Ann-Sofi Råneby Jo-
hannesson i främre raden. 
Bakom dem matchens två 
målskyttar Emelie Johans-
son och Madelene Lindberg.

Segertåget fortsätter för SBTK
– Och nu väntar seriefinal mot VFKseriefinal mot VFK

Mikael Maliniemi och hans SBTK har inlett höstsäsongen på 
bästa tänkbara sätt med två raka segrar, Halvorstorp res-
pektive Östadkulle. På onsdag väntar seriefinal borta mot 
Vänersborgs FK på Vänersvallens konstgräs.

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

MARKNADSDAG I NÖDINGE 
LÖRDAG 20 AUGUSTI

DAMMEKÄRRS 
MARKNAD 11-14

LOPPIS (bidrag tas emot på 
Dammekärr torsdag 18/8 Kl 17-20 
ring även Sten tel. 0303-338613)

Hoppborg, tävlingar, godisdamm
Växtförsäljning, hantverk

Skyltat från Ale torg 
(5 km)

OK Alehof

HEMBYGDSDAG 
PÅ BACKA 11-15
Hembakat bröd, Servering
Fiskdamm, skämttävlingar

Hantverkare, lotterier

Följ skyltar Backa Säteri

Nödinge Sockens 
hembygdsförening

HÄNG MED PÅ MC-TUR MED HALASKEPP MC 
NU PÅ SÖNDAG DEN 21/8
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TILL ALLA MOTORCYKLISTER 
I ALE KOMMUN MED OMNEJD!
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