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SURTE. Det allra första 
Surtesjöloppet gick av sta-
peln på en av höstens vack-
raste dagar. Det var totalt 
50 entusiastiska löpare som 
hade lockats upp till Fågel-
dammarna i Surte, som för 
dagen förvandlats till täv-
lingscenter. 

Först ut att springa var de 
yngsta barnen 4-9 år, vars 
bana som var 800 meter 
lång, gick runt fågeldam-
marna. Löparna tog sig an 
uppgiften med stort allvar 
och kämpade sig tappert 
genom banan. Att det var 
både roligt och spännande 
gick inte att ta miste på.

De allra yngsta fann det 
tryggast att ha en förälder 
med sig runt. Vid mållinjen 
mötte jubel och medaljer, 
vilket av de glada och stolta 
minerna att döma helt säkert 
gav mersmak. Erik Johans-
son, 9 år från OK Alehof, 
vann på tiden 3.48 tätt följd 
av Gustav Berts, 6 år från 
Surte.

De äldre barnen sprang 
en bana på 1.8 kilome-
ter och den vanns i pojk-
klassen av den snabbe Erik 
Blick, 13 år från OK Alehof, 
på tiden 7.17. Nästa löpare 
över mållinjen var flickklas-
sens vinnare Louise Fors-
berg, 13 år från Surte, på 

tiden 8.53.
Det stora Surtesjölop-

pet började med den branta 
backen från Fågeldammarna 
upp till badplatsen. Loppet 
följde sedan den nya fina 
stigen medsols runt sjön. Av 
de 32 startande sprang de 
flesta, men några lunkade 
eller gick den vackra stigen.

Herrklassen vanns av 
norrmannen Kai Hanssen, 
40 år från Tromsö Löpe-
klubb, på tiden 29.43. Snab-
baste herren från orten var 
Magnus Söderlind, 45 år 
från Surte som sprang för 
Volvo Cars, på tiden 31.14. 
Först i damklassen kom Jo-
hanna Tidholm, 33 år från 
Surte, på tiden 36.05. Johan-
na tyckte att det idag gick 

ovanligt lätt eftersom hon 
annars brukar springa runt 
sjön med både barnvagn och 
hund. Hon tänker komma 
igen nästa år med en ännu 
bättre tid. 

Som ett alternativ till 
springloppen fanns det även 
en tipspromenad med både 
vuxen- och barnfrågor. Lis-
beth Börjesson, Surte, var 
bäst bland de vuxna och 
Fabian Janz från Nödinge 
var bäst bland barnen.  

Hela arrangemang-
et var ett samarbete mellan 
Ale Surte Bandyklubb, OK 
Alehof och Kulturförening-
en Svanen, och de har redan 
börjat planera för nästa års 
Surtesjölopp.

❐❐❐

Premiär för SurtesjöloppetPremiär för Surtesjöloppet
– En folkfest i ljuvligt höstväder 

Premiären av Surtesjöloppet utvecklade sig till en riktig folk-
fest. Lördagen bjöd dessutom på underbart höstväder.

På söndag avgörs det vilket lag 
som vinner division 5 Väster-
götland Västra. Det är fördel 
Vänersborgs FK som toppar 

tabellen en poäng för jagande 
Skepplanda BTK. VFK åker 
till Lenavallen för att möta 
Östadkulle och SBTK reser 

norrut för bortamatch mot 
Trollhättans BoIS. På pap-
peret likvärdiga uppgifter.

– Först och främst ska vi 
vinna vår match mot BoIS, 
sedan får vi se hur långt det 
räcker. Det 
skall nog 
mycket till om 
Vänersborgs 
FK ska tappa 
poäng, de har 
uppträtt sta-
bilt under hela hösten. Vis-
serligen kommer det nerver 
in i bilden, så visst finns chan-
sen, säger SBTK:s assisteran-
de tränare, Jimmy Johans-
son.

– Hur det än slutar så har 
killarna svarat för en fantas-
tisk säsong. Jämfört med fjol-

året, då vi föll i kvalet till divi-
sion 4, har vi spelat en bättre 
fotboll och framförallt haft 
en högre lägstanivå, säger 
Johansson.

I Götaälvdalsderbyt mot 
Göta BK 
blev det en 
komforta-
bel seger med 
6-1. Svante 
Larson gav 
hemmalaget 

ledningen i den första halv-
leken, men den riktiga mål-
explosionen lät vänta på sig 
till efter pausvilan. Skepplan-
da ökade på till 2-0 genom 
samme Larson innan gäs-
terna kunde reducera till 2-1 
genom Joacim Lengrot. 
Dramatiken uteblev emeller-

tid sedan Göta fått en spela-
re utvisad efter en vansinnes-
satsning på Mattias Holm-
ström i hemmakassen.

Göta föll ihop som ett 
korthus och SBTK kunde 
glida ifrån i målprotokol-
let till en betryggande seger. 
Daniel Larson förvaltade två 
frilägen på bästa sätt. Mattias 
Johansson och inhopparen 
Emil Frii sällade sig också 
till målskyttarna.

– Det var lite spänt inled-
ningsvis, men i den andra 
halvleken lossnade det rejält. 
För en gångs skull kunde man 
sitta lugnt på bänken under 
de sista minuterna. I de två 
senaste matcherna har inte 
avgörandet kommit förrän 
på stopptid, säger Jimmy Jo-
hansson.

– Nu gäller det att ladda 
om och ta sikte på söndagens 
avgörande. Det blir högin-
tressant, avslutar Johansson.

❐❐❐

Gulddrömmen lever för SBTK

TOLLERED. Efter förra 
omgångens bragd mot 
Virgo, kom lördagens 
storförlust mot Tol-
lered som den verkliga 
motgången för ÄIK. 

5-2 slutade matchen.
Steget till division 6 

är nu ytterst nära.

Den verkliga gnistan sakna-
des hos flera av spelarna. Det 
var ingen som lyckades uppnå 
samma vilja och energi som i 

matchen mot Virgo.
ÄIK fick en 

mardröms-
start då hem-
malaget redan 
efter dryga 
kvarten hade 
ordnat till en 2-0-ledning. 
Det var två mycket så kalla-
de billiga mål som ÄIK-för-
svaret bjöd på. Humöret var 
hellre inte på topp bland flera 
av spelarna.

– Vi hade en dag där 

inget stämde, ansåg träna-
ren, Tommy 
Svensson 
som ändå 
hoppas på un-
derverk i de 
två återståen-

de omgångarna. 

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2006-2005)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2001 – tidigare)
Konditionsträning utomhus i ca 30-45 min  
och avslutar inomhus med styrka och smidighet.

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 3 oktober i Bohushallen:
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SÄSONGSAVSLUTNING

PÅ FORSVALLEN

SBTK Dam – Jitex

Division 2 V Götaland

Lör 1 oktober kl 14.00

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Daniel ”Göken” Larson blev tvåmålsskytt när Skepplanda 
BTK hemmabesegrade Göta BK med 6-1 på Forsvallen i lör-
dags.

NÖDINGE. Allt avgörs i den sista spelomgången.
Skepplanda BTK har fortfarande en liten chans 

till serieseger.
Lördagens seger hemma mot Göta BK innebär 

att gulddrömmen lever.

FOTBOLL
Div 5 Västergötaland V
Skepplanda BTK – Göta BK 6-1 (1-0)

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg
Tollered – Älvängens IK 5-2

Troligen sexan för ÄIK 
– Ödesdiger förlust mot Tollered

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Vitklädda ÄIK-spelare i kamp med en motståndare. Tollered vann matchen med 5-2.
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