
Vårvinden BMK hade ett 
stort antal deltagare i Kung-
älvstävlingen ”Kongahälla-
slaget  till minne av Jörgen 
Nordbakk”.

Kungälvs BMK ordna-
de traditionsenligt sin vår-
tävling och uppslutningen 
var som vanligt stor. Jörgen 
Nordbakk var en eldsjäl i 
Kungälvs BMK.  Tyvärr gick 
Jörgen bort alldeles för tidigt 
2010. Det är fint av Kungälvs 
BMK att på detta sätt hedra 
hans minne genom att tilläg-
na honom sin årliga tävling.

Från Vårvinden BMK så 
deltog över 20 spelare. Täv-
lingen riktade sig till både ny-
börjare och mästerskapsspe-
lare (två olika klasser i ålders-
grupperna 9-17 åringar). Re-
sultaten för Vårvindsspelarna 
var goda.

Nybörjarklassen;
I klassen flickor 13 gjorde 

Felicia Swedberg en stark 
prestation genom att knipa 
andraplatsen. Vägen dit var 

spännande. Speciellt spän-
nande var det i semifinalen 
där hon mötte klubbkom-
pisen Alexandra Åström. 
Matchen gick till tre set och 
Felicia drog det längre strået 
men fick ge sig i finalen.

I klassen pojkar 13 spelade 
Theo Bergendorff en rik-
tigt fin badminton och käm-
pade väl. Han kom tvåa. Rik-
tigt roligt! 

Eric Pihlgren, pojkar 15, 
kämpade väl  och gjorde en 
god insats. Han slutade på en 
tredje plats. Detta efter att ha 
förlorat en hård tresetare mot 
slutsegraren.

Det är bara att konstate-
ra att spelarna i mästerskaps-
klassen kommer att få än hår-
dare motståndare i framtiden, 
detta när ovan nämnda spela-
re tar nästa steg!

Mästerskapsklassen;
Flickor 11. Sofie Korne-

sjö vann klassen efter att ha 
spelat en fantasirik och tak-
tiskt badminton från poolspel 

till finalspel.
Pojkar 11. Victor Pihlgren 

kom trea och kämpade gott i 
alla sina matcher. 

I damdubbel flickor 13 så 
spelade Felicia Swedberg till-
sammans med Åby`s Lovisa 
Aronsson. De gjorde en fin 
turnering och slutade på en 
tredjeplats.

Flickor 15. Vad här-
ligt! Två stycken Vårvinda-
re i final! Riksklassade Sofia 
Olsson (vilket innebär att 
hon tillhör en av de bästa 
flickorna i Sverige) mötte 
klubbkompisen Jennie Kor-
nesjö i final. Båda spelade 
mycket bra. Sofia höll för fa-
vorittrycket och vann U15 
klassen.

I Mixeddubbel för 15 
åringar så vann Sofia Olsson 
tillsammans med sin bror 
Linus Olsson klassen. Tvil-
lingarna från Surte tog såle-
des ytterligare en meriteran-
de seger.

I damdubbel för 15 åring-

ar så vann Sofia Olsson till-
sammans med Jennie Korne-
sjö. Detta var guld nummer 
tre av tre möjliga för Sofia. 
Vilket facit! 

Pojkar 17. Vårvindens  
Alexander Landberg plock-
ade hem första priset. Alexan-
der har gjort stora framsteg 
under året. 

I herrdubbel för 17 åring-
ar så vann återigen Alexan-
der Landberg detta tillsam-
mans med klubbkompisen 
Anton Olsson. Finalen var 
spännande och välspelad. 

I herrdubbel B så kom  
Lars Winnberg och Mikael 
Maegaard trea. Lars tillhör 
för övrigt Sverige eliten för 
60 åringar. En mycket god 
insats. 

Sammanfattningsvis så 
lyckades Vårvinden BMK 
mycket bra i denna tävling. 
Framgångarna i tävlingar-
na kommer dock inte gratis 
utan de är frukten av hård och 
bra träning. Vår huvudträna-

re Mats-Lennart Hansson 
har tillsammans med tränar-
na Christer Lilja, Hampus 
Hortberg och Emil Timlin 
gjort ett fantastiskt gott jobb. 
Mats-Lennart vann dessut-
om SM för 55-åringar allde-
les nyligen.  Ett stort grattis 
till honom. 

18-20 maj arrangerar Vår-
vinden BMK Sveriges störs-
ta ungdomstävling, Gothen-
burg Open, i Alelyckan. Hela 
den nordiska ungdomseliten 
medverkar. 

Nyfiken på badminton? 
Besök vår hemsida!

Vårvinden BMK
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Fre 11 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sjuntorp

Fre 11 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Hjärtum

Fre 11 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Rödbo

Lör 12 maj kl 13.00
Surte IP

Surte – Bosna

Lör 12 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Färjenäs

Sön 13 maj kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Borås GIF

Tis 15 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kållered

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Trollhättan 1-1 (1-0)

Mål AIF: Marcus Waltilla. Matchens 
kurrar: Mohammad Abdulrazek 3, 
Niklas Ahlbom 2, Kajin Talat 1.
Edet FK – IFK Fjärås 2-1 (0-1)

Mål EFK: Jimmy Aronsson, Jonathan 
Gustafsson (straff).

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 6-1 (3-0)

Mål SBTK: Jonatan Svensson 2, Mat-
tias Johansson, Christian Rönkkö, 
Svante Larson, Johan Andersson. 
Matchens kurrar: Mattias Johans-
son 3, Linus Carlsson 2, Jonatan 
Svensson 1.
Gerdsken – Lödöse/Nygård 12-1 (4-0)

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Säve 1-2

Mål NIK: Jesper Albinsson. Matchens 
kurrar: Martin Eriksson 3, Boban Ilic 
2, Jesper Albinsson 1. 
Nödinge SK – Surte IS FK 1-1 (0-1)

Mål NSK: Rasmus Ekström.
Matchens kurrar NSK: Adej Hayek 3, 
Marcus Larsson 2, Johan Ekström 1.
Cruz Azul – Älvängens IK 2-5

Mål ÄIK: Jimmy Lidén 2, Niklas Påls-
heden 2, Jonatan Franzén 1.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Niklas Pålsheden 2, Jimmy Lidén 1.

Division 7D Göteborg
Fotö – Bohus 2-1 (2-0)

Mål BIF: Johan Ryberg.

Division 3 Västergötland S, damer
Trollhättan FK - Skepplanda BTK 1-4

Mål SBTK: Amanda Errind, Sandra 
Augustsson, Sophia Axelsson och 
Lotta Hillebjer.
Matchens kurrar: Andrea Lindgren 
3, Linnea Samuelsson 2, Denice 
Svensson 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Mossen 4-2 (0-1)

Mål ÄIK: Tesa Enyck 2, Lina Karlsson, 
Evelina Lidman.
Matchens kurrar: Tesa Enyck 3, Lina 
Karlsson 2, Anki Olsson 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Zenith/Hjuvik 0-0

Matchens kurrar AIF: Ann-Sofie 
Johannesson 3, Moa Johansson 2, 
Kelly Håkansson 1.

ALAFORS. Det blev en 
poäng, men det borde 
varit tre.

Krysset mot IFK 
Trollhättan var inget 
resultat som Ahlafors 
spelare jublade över.

– Riktigt surt och 
deras mål föregicks 
dessutom av en offside, 
suckade mittbacken 
Gustav Vigelius direkt 
efter slutsignalen.

Ahlafors IF hade en hel del 
tunga avbräck inför mötet 
med Trollhättekamrater-
na. I försva-
ret saknades 
såväl Henrik 
Andersson 
som Pontus 
Otter på 
grund av 
skador och dessutom fanns 
ingen Ali El-rafaei med i 
laguppställningen då han 
var avstängd. Lägg därtill en 
småskadad anfallare i Peter 
Antonsson som började på 
bänken, så förstår ni att trä-
naren Lars-Gunnar Her-
mansson tvingades till en 
hel del förändringar i laget.
Skadebekymren till trots 
visade AIF inte någon som 

helst respekt för sina motstån-
dare, som tagit fyra poäng på 
de tre inledande omgångar-
na. Matchuret visade för tolv 
spelade minuter när nyför-
värvet från Kållered, Marcus 
Waltilla, fick drömträff med 
vänsterfoten och dundrade 
in 1-0 i bortre krysset. Led-
ningen stod sig halvleken ut 
och även om gästerna hade en 
hel del boll tvingades aldrig 
hemmamålvakten, Andreas 
Skånberg, till några kvalifi-
cerade ingripanden.

AIF öppnade den andra 
halvleken lika optimistiskt 
som den första. De gulsvarta 

grabbarna vas-
kade fram en 
handfull klara 
målchanser 
och hemmapu-
bliken väntade 
på 2-0. Peter 

Antonsson, som kom in strax 
före pausvilan då han fick er-
sätta skadade Marcus Waltilla 
(stukad fot), hade ett par fina 
lägen och Mohammed Ab-
dulrazek blev lite för ivrig då 
möjligheten uppstod i straff-
området.

Som så många andra 
gånger när ett lag inte lyckas 
stänga matchen får motstån-
darna ett tillfälle att utjäm-

na. Historien upprepade sig 
på Sjövallen denna lördagsef-
termiddag. I den 72:a minu-
ten kunde Christof Sjöqvist 
gå till väders och skalla in 1-1. 
AIF ville ha offside i den in-
läggssituation som föregick 
kvitteringen, men domarna 
var av en annan uppfattning.

Tio minuter före slutet var 
Niklas Ahlbom ytterst nära 
att avgöra tillställningen. Ett 
inspel i boxen smet förbi alla 
spelare, inklusive IFK:s mål-
vakt, och bollen tog i stolpen. 

Returen kunde gästerna rensa 
undan.

– Vi följer vår match-
plan till punkt och pricka. Vi 
skapar faktiskt fler målchan-
ser än vad jag hade kunnat 
förutspå. Vi måste göra något 
mer mål på alla våra lägen. 
Det är inte bara otur, kon-
staterade Lars-Gunnar Her-
mansson.

Attityden och kampvil-
jan gick dock inte att klaga 
på hos hemmalaget. Fortsät-
ter Ahlafors på den inslagna 

vägen kommer snart första 
segern. Det kan bli redan på 
lördag borta mot Velebit.

– Nu är vi tillbaka på banan 
igen och killarna visar en fin 
inställning. Vi spelar ett lite 
enklare spel och jobbar uti-
från det, avslutar Lars-Gun-
nar Hermansson.

Ahlafors IF får vänta på första segern
– Krysset mot IFK kändes 
som en förlust

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Trollhättan 1-1

Niklas Ahlbom var nära att bli matchhjälte, men dessvärre fick han se sin boll ta i stolpen. 
1-1 slutade matchen mellan Ahlafors IF och IFK Trollhättan.

Stora framgångar för Vårvindens badminton

Nol fick ge sig i toppmatchen
NOL. Nol förlorade topp-
matchen mot Säve med 
uddamålet.

Det blev lagets andra 
raka förlust.

– Nu har vi mött topp-
lagen och det är inte 
mycket att säga om, 
säger assisterande trä-
naren Weine Pettersson.

Det fanns inga bortförkla-
ringar. Bästa laget vann på 
Nolängens 
m e d i o k r a 
matta.

– Säve är 
klart bättre 
än oss i 
första halvlek 
och skaffar sig en tvåmåls-

ledning. I andra tar vi över, 
men trots spelövertag lyckas 

vi inte kvitte-
ra. Totalt sett 
är Säve det 
bättre laget, 
konstaterar 
Weine Pet-
tersson utan 

att låta allt för uppgiven.

– Nej, det är bara FC 
Komarken som känns 
omöjliga. Resten av lagen 
kommer vi att kunna slå. Vi 
ska kriga om en silverplats i 
den här serien.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – Säve 1-2 (0-2)
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