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HÅLANDA. Gunilla 
Wallengren kan lägga 
ytterligare två SM-guld 
till samlingen.

Karriären har hittills 
inbringat 68 stycken.

I Norrköping förra 
helgen vann Gunilla 60 
och 400 meter.

Rullstolsåkerskan Gunilla 
Wallengren hade en dag på 
jobbet när hon inkasserade 
sitt 67:e och 68:e SM-guld på 
Inomhus-SM i Norrköping 
förra lördagen. 

– Det visar att jag är på 
rätt väg, konstaterar Gunilla 
som har haft en strulig inled-
ning på året med fem veckors 
sjukdom.

– Först åkte jag på en två 
veckor lång förkylning och 

på träningslägret i Sydafrika 
drabbades jag av influensa. 
Uppbyggnadsträningen 
inför vårens stora mål i 
Schweiz har därför fått ske i 
komprimerad form, förklarar 
Gunilla.

17-20 maj väntar nämligen 
två internationella stortäv-
lingar i Schweiz, med stora 
delar av världseliten på plats. 
Det är här som Gunilla Wal-
lengren definitivt ska säkra 
sin plats till Paralympics som 
avgörs i London i augusti-
september. Innan dess väntar 
EM i Holland.

– Till Paralympics ska jag 
bara, så är det, säger Gunilla 
Wallengren och låter säker 
på sin sak.

JONAS ANDERSSON

Två nya SM-guld till 
Gunilla Wallengren

Gunilla Wallengren från Hålanda tog två nya SM-guld i Norr-Gunilla Wallengren från Hålanda tog två nya SM-guld i Norr-
köping förra helgen. Årets stora mål är dock Paralympics.köping förra helgen. Årets stora mål är dock Paralympics.
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GÖTA. Närmare 300 
personer hade letat sig 
till Ryrsjövallen i fre-
dags kväll.

Hemmapubliken fick 
se Göta BK vinna pre-
miären mot Skepplanda 
BTK.

Stor matchhjälte blev 
Johan Lilja som sva-
rade för båda målen.

Göta älvdalsderbyt i division 
5 Västergötland Västra lock-
ade storpublik. Både Göta 
BK och Skepplanda BTK är 
tippade topplag i serien och 
att döma av fredagens till-
ställning så är den samlade 
fotbollsexpertisen rätt ute. 
Gästerna svarade för den 
spelmässigt bästa insatsen, 
men hemmalaget var effekti-
vast i straffområdet.

Göta har värvat friskt 
inför den här säsongen, 
bland annat en kvintett spe-
lare från grannklubben Edet 
FK. Av dessa visade framfö-
rallt målvakten, Christoffer 
Berglund, stora kvaliteter. 
Han räddade hemmalaget 
vid flera tillfällen, bland 

annat i matchinledningen 
när Linus Carlsson och 
Christian ”Figge” Rönkkö 
ställdes öga mot öga med den 
reflexsnabbe 
keepern.

Johan Lilja 
visade kyla 
när han tio 
minuter in 
på den första 
halvleken kunde ge GBK 
ledningen med 1-0. Samme 
man höll sig framme och 
skallade in Niclas Graffs 

LEKSTORP. Det såg 
länge ut som om 
Älvängen skulle ta sin 
tredje raka poäng i 
lika många matcher.

Fast med några fut-
tiga minuter kvar att 
spela kunde gästerna 
slå in sitt vinstmål på 
en målvaktsretur.

Matchen var ganska jämn 
och båda lagen hade unge-
fär lika många målchanser.

– Vi är mycket nöjda med 
segern, sade man i Bosna 
direkt efter slutsignalen och 

framhöll att Älvängen fak-
tiskt var värda ena poängen.

Älvängen missade några 
bjudlägen och speciellt före 
paus borde man hittat rätt 
med någon av de farlighe-
ter som skapades. I anfal-
let saknades både Simon 
Enyck och Patric Skån-
berg, men båda lär åter-
komma i nästa bortamatch 
som blir på Hedens plast.

Göta BK premiärvann mot SBTK

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Steget efter. Skepplandas lagkapten Oscar Frii i kamp med 
hemmalagets Andreas Lilja. Göta BK vann premiären på Ryr-
sjövallen med 2-0.

Division 3 NV Götaland
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IFK  TROLLHÄTTAN
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inlägg till 2-0 när matchuret 
visade 55 minuter.

– Jag tycker att vi gör en 
riktigt bra match, synd att vi 

inte får med 
oss poäng 
bara. Jag 
tycker vi för-
tjänade det, 
men det gäller 
att ta vara på 

lägena. Det gjorde inte vi, 
summerade SBTK:s lagkap-
ten, Oscar Frii, direkt efter 
matchen.

– Kan vi fortsätta på den 
här linjen och vaska fram 
lika många chanser i kom-
mande matcher så kommer 
poängen. Nu väntar DM-
match hemma mot TFK på 
tisdag och på fredag gästar 
Sollebrunn Forsvallen, avslu-
tade Oscar Frii.

Första förlusten för ÄIK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK-spelarna, Markus Hedberg och Johan Parinder i vita 
tröjor, försöker sätta stopp för en motståndare. Bosna 
vann matchen på konstgräset i Lekstorp med 2-1.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

FOTBOLL
Div 5 Västergötland Västra
Göta BK - Skepplanda 2-0 (1-0)

FOTBOLL
Div 6D Göteborg
Bosna - Älvängen 2-1


