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Nödinge SK
HANDBOLL

Ge ett bidrag till din lokala förenings verksamhet!
Kuusakoski Recycling och Nödinge SK har en gemensam 
kampanj. Den 19 maj mellan kl 9 och 14 kan du lämna 
järn- och metallskrot samt blybatterier på Börjessons  
Mekaniska i Nödinge. Handbollsverksamheten får 
marknadsmässig ersättning för insamlat skrot.

Har ni större mängder skrot?  
Vi kan hämta på annan plats, kontakta Johan Holmgren, 
Kuusakoski Recycling i Stenkullen, 031-330 71 13

Stöd Nödinge SK Handboll
Lämna järn- & metallskrot till vår  
insamling och gör en insats för miljön

SKEPPLANDA. Efter 
premiärförlusten mot 
Göta BK har det blivit 
tre raka segrar för 
Skepplanda BTK.

I fredags kväll blev 
det vinst hemma mot 
Sjuntorps IF.

– Vi vinner utan att 
övertyga, förklarade 
hemmatränaren Derny 
Harman efter matchen.

Precis som fotbollsexpertisen 
förutspådde inför seriestarten 
i division 5 Västergötland 

Västra utgörs tätkvartetten 
efter fyra spelade omgångar 
av Gerdsken, Halvorstorp, 
Skepplanda och Göta. Fyra 
gulsvarta lag som lär slåss om 
guldet när det 
drar ihop sig 
senare i höst.

SBTK vann 
pliktskyldigt 
hemma mot 
Sjuntorp, men 
som alltid när de här lagen 
drabbar samman så blev det 
en tillknäppt historia med re-
lativt få målchanser. Skepp-

landa var det spelförande 
laget medan gästerna krymp-
te ytor och spelade efter sina 
resurser.

Christian ”Figge” 
Rönkkö 
satte 1-0 i den 
första halvle-
kens åttonde 
minut, men 
sedan dröjde 
det ända till 

sju minuter före slutsignalen 
då anfallskollegan Daniel 
Larson satte spiken i kistan 
och 2-0. Vid detta mål sva-

rade Edwin Modin för ett 
galant förarbete.

Några minuter före slutet 
uppstod kurr mellan hemma-
lagets Jonathan Svensson 
och Sjuntorps Johan Grön-
vall, som båda fick lämna 
planen. I sammanhanget ska 
också nämnas att domaren 
Anes Smailagic från Väners-
borg inte hade någon lyckad 
kväll på Forsvallen och hans 
betyg blir precis som match-
omdömet i sin helhet, det vill 
säga underkänt.

Tredje raka för SBTK

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anfallsparet Christian Rönkkö och Daniel Larson fixade 
var sitt mål på Forsvallen när 
Skepplanda BTK besegrade 
Sjuntorps IF med 2-0.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sjuntorps IF 2-0 (1-0)

ÄLVÄNGEN. ÄIK:s 
Simon Enyck har 
kommit i gott slag och 
var framspelare till tre 
av hemmamålen mot 
Färjenäs.

Matchen slutade med 
en femmålsseger på ett 
blött Älvevi.

Detta var Älvängens 
andra raka seger.

Gästerna hade kraft att hålla 

jämna steg med ÄIK före 
paus. I den 
andra var 
det mest spel 
på Färjenäs 
planhalva och 
då tvingades 
målvakten kapitulera vid fyra 
tillfällen.

Det ungdomliga ÄIK, där 
genomsnittsåldern är cirka 
19 år, har fått bra beröm av 
sin tränare, Peter ”Erra” 

Eriksson. 
Det är 

många bra lag 
i serien så det 
gäller att visa 
framfötterna.

 – Det är 
mycket roligare i år än förra 
säsongen, sade en av fjolårets 
spelare som nu går in med liv 
och lust.

Storvinst för ÄIK mot Färjenäs

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Här får gästernas målvakt grässtänk i munnen då Jimmy 
Lidén ångar fram mot mål, som gav slutresultatet 6-1.

ALVHEM. Trots en hård 
och besvärlig motvind 
kunde Alvhem säkra 
årets första vinst redan 
före pausvilan. 

Hjärtum slogs till-
baka i Göta älvdalsder-
byt på Gläntevi.

Hemmalagets seger-
siffror blev 4-0 (2-0).

Samtliga spelare visade verkli-
gen upp ett bra kunnande och 
ställde till massor med bekym-

mer på ett halt Gläntevi. Hade 
inte gästernas målvakt, Fred-
rik Johans-
son, agerat så 
säkert mellan 
stolparna, 
hade målskör-
den stigit yt-
terligare i höjden. Även hem-
mamålvakten, Johan Hålt, 
var en viktig kugge med ett 
flertal bra ingripanden. 

Frälsaren i hemmalaget var 
Andreas Ruuska. Två snygga 
fullträffar och bud på ytterli-

gare mål och kvällen kunde 
blivit ännu skönare.

Efter endast 
en seger är det 
för tidigt att 
höja laget till 
skyarna. Flera 
av hemmaan-

fallen kom efter grova tabbar 
hos gästerna, men en 4-0-
triumf är skönt att rida vidare 
på.

Alvhem trivdes bäst i stormen

PÅ GLÄNTEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Emanuel Stensson, Christoffer Karlsson och Andreas Ruuska Emanuel Stensson, Christoffer Karlsson och Andreas Ruuska 
såg till att Alvhem besegrade Hjärtum med 4-0 i fredags såg till att Alvhem besegrade Hjärtum med 4-0 i fredags 
kväll.kväll.

Tis 15 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kållered

Tis 15 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Hålta

Lör 19 maj kl 14.00
Nolängen

Nol – Tuve

Sön 20 maj kl 16.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Guldheden

Sön 20 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge– Hyppeln

Sön 20 maj kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – TFF

Sön 20 maj kl 18.00
Sjövallen

Ahlafors – GFF

Ons 23 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollh. FK

FOTBOLL I ALE

Division 3 NV Götaland

VS

GÖTEBORGS FF
SÖNDAG 20 MAJ

KL 18.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

FOTBOLL
Division 6 Alingsås
Alvhems IK – Hjärtums IS 4-0 (2-0)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Färjenäs IF 6-1 (2-1)

– Övertygade stort mot Hjärtums IS


