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FOTBOLL
Träningsmatcher
Kärra/KIF – Ahlafors 3-0 (0-0)

Sjöviks SK – Älvängens IK 2-3 
(1-0)
Mål ÄIK: Mattias Ögren, Jonatan 
Fransson, David Forsman.

Komarken – Skepplanda 3-1 (1-0)
Mål SBTK: Daniel Larson.

Warta – Edet FK 3-7 (2-2)
Mål EFK: Marcus Olsson 2, Anton 
Granqvist, Richard Vikingsson, 
Jonathan Gustavsson, Almedin 
Besic, Martin Erlandsson.

Älvängens IK – IFK Göteborg U 
2-5 (1-4)
Mål ÄIK: Jonatan Malm, Jimmy 
Lidén.

DM Västergötland 
Hjärtum – Upphärad 4-1 (2-0)
Mål HIS: Marcus Johansson, Fredrik 
Johansson, Göran Andréasson, 
Marcus Algevi.

Alvhem – Holmalund 0-6 (0-3)

DM Västergötland, damer
Edet FK – Sollebrunn 3-2 (1-2)
Mål EFK: Malin Erlandsson, Malin 
Emanuelsson, Josefin Kivistö.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Siv Lindh/Torsten Johansson      112
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   97 
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  86
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           85
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   81

UPPSALA. IFK Kungälvs 
P18-lag tog i helgen 
SM-guld på Studenter-
nas i Uppsala.

I laget återfinns sex 
killar som ursprungli-
gen är från Surte BK.

Förutom skadade 
Tobias Fri spelade 
samtliga i guldfinalen 
mot Edsbyn.

Axel Ekholm blev stor 
matchhjälte då han panga-

de in samtliga IFK-mål i se-
germatchen som slutade 3-1. 
När det i höstas stod klart 
att Ale Arena skulle bli utan 
is under en tid bestämde sig 
sex killar för att förstärka IFK 
Kungälvs P18-lag. 

Det blev ett tillskott som 
gav laget önskvärd effekt. 
I lördags väntade final mot 
Edsbyn och under superba 
förhållanden visade kexlaget 
störst hunger och bäst ban-
dykunskaper. När SM-poka-

len lyftes fanns fem killar på 
isen från Surte BK. Dessa var 
Elias Modin, Niklas Karls-
son, Rasmus Andersson, 
Alexander Bergbacka och 
Viktor Johansson. I laget 
finns också Tobias Fri, men 
han dras med skador och 
kunder tyvärr inte vara med 
i finalen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

IFK Kungälv förstärkt med Surte-
killar tog SM-guld

Svenska mästare. IFK Kungälvs P18-lag vann finalen på Stu-
denternas i Uppsala över Edsbyn med 3-1. F   
                Foto: Privat
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ALAFORS. Nytt under-
lag på den utbyggda 
grusplanen, ny dräne-
ring och en renoverad 
belysning.

Nu är det klart för 
konstgräs även på Sjö-
vallen i Alafors.

– Den milda vintern 
gjorde gott, säger 
platschef Nils-Åke 
Johansson.

Som lokaltidningen tidiga-
re har berättat har det pågått 
ett intensivt arbete under 
årets första månader med 
att färdigställa markarbe-
tet för konstgräs i Älvängen 
och Alafors. Båda klubbarna 
är nu så gott som klara med 
sitt arbete och väntar nu på 
att entreprenören för konst-
gräset ska ta vid. Ale kommun 
har skött upphandlingen och 
enligt tidningens källa har 
ett Stockholmsbaserat före-
tag tilldelats uppdraget. Fram 
till 29 mars har övriga möjlig-
het att överklaga, varför inget 
har offentliggjorts ännu.

- I veckan kommer vi att 
träffa Älvängens IK för att 
stämma av. Det är det störs-
ta projektet och vi är över-
ens om att entreprenören 
börjar där. Huruvida de be-
höver vara helt klara i Älväng-
en innan de kan ta sig an Ala-
fors vet vi inte än. Tanken är 
att Älvängen ska vara klart i 
maj och sedan står Sjövallen 
på tur, säger Klas Arvidsson 
på Ale Fritid.

Ale kommuns budget är 
på 12 miljoner kronor och 
ska även omfatta en satsning 
i Skepplanda.

– Vi ska ha ett uppstarts-
möte med Skepplanda BTK 
i slutet av april och förhopp-
ningsvis kan vi gå igång där 
till hösten. Det beror lite på 
hur långt de har kommit i sin 
planering, säger Arvidsson.

Ett möte är också inplane-
rat med Nol IK vars Noläng-
en knappt har varit spelbar de 
senaste åren.

– Där måste vi utreda hur 
vi ska gå vidare. Det var ju 
tänkt att lägga konstgräs på 
grusplanen från början, men 

de geologiska förutsättning-
arna är mycket svåra i hela det 
området. 

På Sjövallen har en mindre 
arbetsgrupp svarat för ett fan-
tastiskt förarbete. Den gamla 
dräneringen har grävts fram 
och givits nytt liv samtidigt 
som det också har grävts ner 
en ny. Grusplanen har också 
breddats för att hålla de god-
kända måtten 65x105 meter. 
En handikappanpassad läk-
tare ska 
också byggas 
liksom en 
ny parke-
ringsplats i 
anslutning 
till konst-
gräsplanen. 
Totalt har 
35000 ton 
grus körts 
upp till Sjö-
vallen.

– Det är 
en stor sats-
ning som 
klubben och 
kommunen 
gör. Det är 
inte som förr. 
1979 byggde 
vi gräspla-
nen helt utan 
pengar, säger 
Nils-Åke Jo-

hansson som var med redan 
då.

– Det här är nödvändigt för 
att kunna erbjuda killar och 
tjejer rätt förutsättningar att 
sparka boll. Kraven ser an-
norlunda ut idag. Samtidigt 
är det kul att arenan förny-
as och vi bygger också en ny 
bouleplan till de äldre lirarna, 
säger Nils-Åke nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

35000 ton grus har lagts ut på Sjövallens grusplan för att skapa rätt underlag för det kommande konstgräset som ska 
rullas ut i vår.

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och där-
efter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
Fiskdamm | Servering | Bollkastning

Chokladhjul | Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��

��
��
�
�
�
�
�
��
���
�
�
��
�
��
�

��
���
��
��
�

��
���
�
�
�
��
��
���
�
�
��
��
�
�
�
�
��

�
������

�
�
�
�
��
���
�
�
���

���

��
���
��
���


��
���
�
�
�
����

���
�
�
����

�
�
�
�
��

I väntan på konstgräs


