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Lör 21 april kl 14.00
Nol – Färjenäs

Lör 21 april kl 14.00
Älvevi

ÄIK dam – Ytterby FC

Lör 21 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Fjärås

Sön 22 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Älvängen

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-1)
Mål AIF: Ali El-Rafaei. Matchens 
kurrar: Ali El-Rafaei 3, Johan Elving 
2, Andreas Skånberg 1.

Göteborgs FF – Edet FK 2-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 6 D Göteborg
Tuve – Nödinge 2-0 (1-0)

Älvängen – Hyppeln 0-0

Surte IS FK – Nol IK 1-4 (1-2)
Mål SIS: Ismael Daebes. Mål NIK: Hadi 
Namro 2, Martin Eriksson och Boban 
Ilnic. Matchens kurrar SIS: Emil 
Begzic 3, Lasse Karlsson 2, Oscar 
Jönsson 1. Matchens kurrar NIK: 
Hadi Namro 3, Boban Ilic 2, Jesper 
Albinsson 1.

DM Västergötland
Hjärtum – Skepplanda 0-8 (0-4)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, Mat-
tias Johansson 3, Ricardo Nasci-
mento, Jonathan Svensson.

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 

ÅMÅL. Det blev en 
poäng i premiären för 
Ahlafors IF.

Seriefavoriterna IFK 
Åmål beskrev det som 
ett ”rån”.

– Alltid gott med en 
pinne i bagaget när 
man åker så långt, sa 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Han höll med om att IFK 
Åmål ägde större delen av 
matchen, men bollinnehav 
ger sällan poäng. Det hand-
lar om att göra mål.

– De har ett par bollar i 
virket före paus. I andra halv-
lek trycker de på utan att skapa 
särskilt många vassa chanser. 
Det var en konstig match på 

så vis att vi tänkte överras-
ka dem med hög press, vilket 
fick till följd att vi knappt fick 
röra bollen… När vi väl fick 
tag på den gjorde Ali El-Ra-
faei 1-0, summerade Her-
mansson.

Vidare ansåg han att pre-
miärmålskyt-
ten var pla-
nens eligant.

– Ali gjorde 
nästan allt rätt 
idag. I andra 
halvlek var vi 
tvungna att få stopp på dem 
i mitten. Jag testade att byta 
plats på Ali och Moa (Mo-
hamad Abdulrazek). Ali 
har aldrig spelat centralt på 
mittfältet tidigare, men han 
löste det väldigt bra, beröm-
de Hermansson.

Åmål som tillhör för-
handstipsen när det gäller 
seriesegern lyckades kvittera 
före pausvilan, men några fler 
mål blev det inte.

– I efterhand ska vi vara 
väldigt nöjda med poängen. 
Jag tror inte det blir särskilt 

många lag 
som får med 
sig något här-
ifrån. De har 
en bra varia-
tion i sitt spel, 
kortpass-

ningsspel varvas med farliga 
bollar i djupet mot notoris-
ke målskytten David Johan-
nesson, beskrev Lars-Gun-
nar Hermansson som fick 
med sig en hel del positivt 
hem förutom poängen.

– Vi har en fortsatt god 

moral i laget och försvars-
spelet är stabilt.

På lördag väntar Fjärås på 
Svenska Stenhus Arena i Ala-
fors. Ahlafors IF hoppas då ha 
fått tillbaka Niklas Ahlbom 

och Rasmus Johansson i 
truppen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Pinne i premiären

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-1)

Ali El-Rafaei var bäst på plan när Ahlafors IF kämpade sig 
till en pinne borta i premiären mot IFK Åmål. Arkivbild: Allan 
Karlsson

Det har varit lite upp och ner 
för Skepplanda BTK under 
träningsmatchandet i vår. I 
genrepet mot Hjärtum såg 
det dock oförskämt bra ut. 
Göta älvdalsderbyt, som spe-
lades på Romelandas konst-

gräsplan, bjöd 
aldrig på någon 
nerv ty SBTK 
gjorde processen 
kort med division 

6-motståndet.
– Eftersom Hjärtum hade 

slagit vår seriekonkurrent 
Upphärads IS med 4-1 i den 
första omgången, så visste vi 
inte riktigt vad det var för 

motstånd som väntade. Vi 
lyckades emellertid få hål på 
dem redan i matchinledning-
en och sedan rullade det på, 
förklarar Jimmy Johansson.

4-0 i vardera halvlek och 
två tremålsskyttar i Christian 
”Figge” Rönkkö och Mat-
tias ”Munken” Johansson 
var formbesked som gladde 
ledarstaben.

– ”Figge” och ”Munken” 
gjorde det jättebra på topp 
och med lite flyt hade de no-
terats för ytterligare några 
fullträffar, berömmer Jimmy.

DM och Skepplanda BTK 
tycks vara en lyckad kombina-

tion. I fjol tog sig Skepplan-
da ända fram till kvartsfinal 
vilket genererade en biljett 
till Svenska Cupen i år. Lott-
ningen förkunnades för en tid 
sedan och innebär att division 
2-laget Lärje/Angered gästar 
Forsvallen i sommar.

– Något av en nitlott. Det 
blir naturligtvis jättesvårt, 
men vi ska göra vårt ytters-
ta för att ge dem en match. 
I efterföljande omgång kliver 
de allsvenska lagen in, berät-
tar Jimmy.

Skepplanda inleder serie-
spelet borta mot Göta BK 
nästa fredag. Till helgen 
väntar träningsläger i Köpen-
hamn där det ska slipas på de-
taljer i spelet.

– Förutom ett par smås-
kavanker finns det inget som 
oroar oss inför premiären. 
Vi ser fram emot att allvaret 
drar igång, avslutar Jimmy 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

Storseger för SBTK i genrepetStorseger för SBTK i genrepet

Mattias ”Munken” Johansson blev tremålsskytt när Skepp-
landa BTK avfärdade Hjärtum i den andra omgången av DM. 
8-0 slutade matchen, som också utgjorde genrep för SBTK 
inför seriepremiären i division 5 Västergötland Västra.
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ROMELANDA. Ett rejält styrkebesked av Skepp-
landa BTK.

8-0 mot division 6-laget Hjärtums IS i den 
andra omgången av Intersport Cup, tillika DM i 
Västergötland, talar sitt tydliga språk.

– Det var klasskillnad, konstaterade SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy Johansson, efter 
slutsignalen.
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FOTBOLL
DM
Skepplanda - Hjärtum 8-0 (4-0)

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Märk bidraget "Moldavien"

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Sång och rytm

Du och 
Ditt 

världens vackraste sångröst 

i Starrkärrs församlingshem

Solveig Markebo Sandersson 

med partners

Elvis Forever Ale


