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Sön 16 okt kl 11.00
Vimmervi

Nödinge – FTU

Sön 16 okt kl 11.00
Nolängen

Nol – Säve

Sön 16 okt kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kärra

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 
4 okt deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Karl-Eric Nilsson/Ole J Jensen 104 
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 100 
3. Eiron Andersson/Marcus 
Sandberg                                      99
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 95
5. Ingrid Andersson/Ronny 
Andersson                                    90
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Märs 87

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
Söndag 16 oktober 15.55

Dam div 4:
ALE HF - BACKA SKÄLLTORP

Matchsponsor:

GÖTEBORG. Seriele-
dande Älvstranden var 
som väntat klassen 
bättre än nykomlingen 
Ale IBF.

Göteborgslaget höjde 
tempot och avgjorde i 
mittperioden.

– De var otroligt 
skickliga och gör tolv 
mål trots att vår mål-
vakt Sofia Skyberg 
storspelar, säger Jerry 
Fri, assisterande trä-
nare.

Efter en tämligen jämn första 
period där Älvstranden bara 
kunde gå till ledningen med 
2-0 fanns det fortfarande 
förhoppningar om att kunna 
hålla nere siffrorna. Efter 
andra pausvilan såg det an-
norlunda ut. Älvstranden 
hade då sprungit ifrån till 8-0.

– De höll ett högre boll-
tempo och hade dessutom 
ett skytte som imponerade. 
Tjejerna försökte verkligen 
hänga i, men vi räckte inte 
till idag, menar Jerry Fri.

På lördag blir det återigen 
tufft motstånd då IK Södra-
Dal hälsar på i Ale gymnasi-

um. SödraDal har ännu inte 
förlorat och gjorde hela 10-0 
på Tvååker i helgens drabb-
ning.

– Det är en tuff lottning 
vi har fått med idel bra lag i 
inledningen. Det blir viktigt 
för oss att inte tappa humö-
ret, utan det gäller att hålla 
huvudet högt. Vi är nykom-

lingar i ettan och har allt att 
vinna, säger Jerry Fri.

Ale IBF reducerade i sista 
perioden genom My Hjelm. 
Överbetyg i Ale gick till mål-
vakten Sofia Skyberg, Sandra 
Augustsson och Jennie 
Hedberg. Värt att veta är 
också att Sophia Adolfs-
son numera är gipsad med 

en misstänkt fraktur på båt-
benet.

– Det är ett tungt avbräck. 
Hon har ju inlett säsongen 
strålande, avslutar Jerry Fri.

Älvstranden gav 
Ale IBF en lektion

Jennie Hedberg tillhörde Ale IBF:s främsta spelare i den svåra bortamatchen mot Älvstran-
den som tyvärr resulterade i en brakförlust.

ROMELANDA. Det blev 
tyvärr som de flesta 
förutspått.

Degradering till divi-
sion 6 för Älvängens 
IK.

Laget som förra 
hösten kvalade och tog 
steget upp i femman.

– Vi började så fint i våras 
och plockade ihop sju poäng 
i de tre första matcherna, för-
klarade tränaren, Tommy 
Svensson, efter lördagsför-
lusten borta mot Romelanda.

– Men sedan började 
allt möjligt hända i form av 

skador, avstängningar och ut-
landsbesök, framhöll Tommy 
till slut.

Det blir verkligen tufft 
för ÄIK under komman-
de säsong. Det är flera bra 
lag som kommer att kämpa 
hårt för en framskjuten plats, 
bland annat alelagen Nols IK 
och Nödinge SK.

Tränarfrågan lär snart bli 
aktuell och vem det nu än blir, 
lär han få ett ungt och ener-
giskt manskap att drilla.

Nya tag i sexan för ÄIK

Romelanda vann lördagens serieepilog mot Älvängens IK 
med 2-1. Resultatet innebär att ÄIK spelar i division 6 nästa 
säsong.                 Arkivbild: Allan Larson

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Romelanda UF – Älvängens IK 2-1 (0-0)

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:

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Efter två säsonger och lika 
många silverplatser tackar 
Skepplanda BTK:s chefs-
tränare Jonas Andersson 

för sig. 
Klubben får nu ge sig ut 

på tränarjakt till sitt unga och 
utvecklingsbara herrlag.

– Efter tolv raka säsong-
er som A-lagstränare känner 
jag stort behov av att vara 
ledig ett år, säger Jonas An-
dersson till lokaltidningen.

❐❐❐

Skepplanda BTK på tränarjakt

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Välkomna!

MATCHSPONSORER

Söndag 16 oktober kl 1350

Ale Gymnasium
Hdiv6 Nödinge SK - Kamikaze

�������

Söndag 16 oktober kl 1250

Ale Gymnasium
F01 Nödinge SK - Wasaiterna


