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 ”Prova på golf” gratis!
för dig som ännu inte är medlem, varje torsdag t.o.m. 29 september,
start kl 17.00. Alla är välkomna! Bollar och golfklubbor kan ni låna av oss

 Medlemsskap 2011 & 2012
spela resterande av detta året och
hela 2012 för 6000 kr + spelrätt (1000 kr)

 Pay/Play, korthålsbanan
(även för dig  utan grönt kort) 80 kr/senior och 60 kr/junior

9-håls green-fee
vardagar 150 kr

Välkommen till klubben där det händer!
    Alfhems Kungsgård 195
   Alvhem tel: 0303-33 60 33
   Mailadress: info@alegk.golf.se
   www.alegk.com

och det betyder mycket aktivitet på golfklubben
Golfsäsong

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
plockade första höst-
poängen hemma mot 
Göteborgs Studenter på 
tisdagskvällen genom 
att spela oavgjort.

Mot topplaget Vardar/
Makedonija hade emel-
lertid ÄIK inget att 
sätta emot.

Serieledarna vann 
med klara siffror på fre-
dagskvällen.
Närmare hundratalet åskåda-
re fanns på plats då ÄIK tog 
sin första höstpoäng mot Gö-
teborgs SIF. 
Det var en 
ganska jämn 
tillställning 
där ÄIK hade 
en 2-1-ledning 
dryga kvarten 
före slutet. Men gästernas 
duktige anfallare, Anders Jo-
hansson, spräckte ÄIK:s  se-

gerfundering genom sitt 2-2-
mål då dryga kvarten åter-
stod. Mot slutet fick gäster-
na en man utvisad på grund 
av tröjdragning.

Domaren Bojan Cesto 
var lite fram och tillbaka och 
gjorde ett par horribla miss-
tag efter paus.

Johan Parinder, var 
tillsammans med Jimmy 
Thörnqvist, starka namn 
i hemmaförsvaret. Framåt 
handlade det mest om två-
målsskytten, Rahel Faraj 
samt Patric Skånbergs 
snabba ryck på sin kant.

I fredags-
kvällens svåra 
bortamatch 
mot Vardar/
Makedoni-
ja räckte inte 
ÄIK till. Hem-

malaget kunde vinna med 
klara 4-1.

ALLAN LARSON

Fortsatt tungt för ÄIK

ÄIK:s Raied Juma fick en ordentlig smäll och blev liggan-
de i gräset när Älvängen och Göteborgs SIF spelade oav-
gjort, 2-2, på Älvevi. Sämre gick det för Älvängen borta mot 
Vardar/Makedonija, förlust 4-1.

VÄNERSBORG. Skepp-
landa BTK mötte såväl 
toppen som botten i 
veckan.

Seriefinalen mot 
Vänersborgs FK blev en 
besvikelse, men de gul-
svarta tog en gruvlig 
revansch mot Interna-
tional.

– Nu blir det svårt 
att hämta in Väners-
borgs försprång fast 
självklart ska vi kämpa 
in i det sista, säger 
assisterande tränaren 
Jimmy Johansson.

Förväntningarna var stora 
inför onsdagens toppmatch 
på Vänersvallen. Bara en 
poäng skiljde lagen åt och 
Skepplanda kom till spel med 
stort själv-
förtroende 
efter sex raka 
segrar. Dess-
värre fick 
hemmalaget 
en tidig led-
ning och Vänersborg visade 
sig också förvalta sina chan-
ser bäst. SBTK gjorde ett tap-
pert försök, men skärpan sak-

nades i avsluten.
– Vi hade behövt prestera 

på topp för att vinna, istället 
når vi inte ens upp i normal 

standard och 
då vinner man 
inga seriefi-
naler, konsta-
terar assiste-
rande träna-
ren Jimmy Jo-

hansson som fick medhåll av 
lagkaptenen Oscar Frii:

– Jag vet inte vad det är, 
men någonting är det som 
låser sig när vi möter VFK.

Vänersborg förvaltade ef-
fektivt en bjudning av Skepp-
landa 15 minuter in i den 
andra halveken.

– Deras 2-0-mål var psyko-
logiskt tungt. Vi skulle precis 

ändra spelsystem och flytta 
fram positionerna för att för-
söka nå en kvittering. Luften 
gick väl lite grann ur oss där, 
säger Jimmy Johansson.

Matchen mot tabelljum-
bon International fick spelas 
i Alingsås på konstgräs, då 
regnvädret gjorde Forsvallen 
omöjlig för fotboll. Det spe-
lade inte Skepplanda någon 
större roll. Klasskillnaden 
mellan serietvåan och Inter-
national är minst sagt påtag-
lig.

– De hade väl en spelare 
med lite fart som möjligtvis 
kunde ha oroat oss lite, men 
i takt med att våra mål trillade 
in dog allt motstånd, sa mitt-
backen Niklas Hylander.

❐❐❐

SBTK förlorade toppmötet
– Men tabelljumbon utklasades

Lagkaptenen Oscar Frii utsågs till bästa spelare i Skepplan-
da BTK, som dock föll i den viktiga seriefinalen mot Väners-
borgs FK. 

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Vänersborgs FK – Skepplanda 3-0 (1-0)
Skepplanda – International 9-1 (1-0)

Ons 24 aug kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Töllsjö

Fre 26 aug kl 18.30
Nolängen

Nol – Bosna

Fre 26 aug kl 18.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Lör 27 aug kl 13.00
Surte IP
Surte – 

Gothenb. Celtic

Lör 27 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Velebit

Lör 27 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Friscopojkarna

Lör 27 aug kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bergum

Sön 28 aug kl 14.00
Jennylund

Bohus – Backatorp

Sön 28 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hyppeln
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

KF VELEBIT
LÖRDAG 27 AUGUSTI

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd
www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen - Göteborgs SIF 2-2 
Vardar/Makedonija – Älvängen 4-1


