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20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

• Anpassad layout

• Sökmotoroptimering

UPPHÄRAD. Nionde 
raka utan förlust.

Torsdagens borta-
match mot Upphärads 
IS blev en behaglig resa 
för Skepplanda BTK.

– Det var klasskillnad, 
konstaterar SBTK:s 
assisterande tränare, 
Jimmy Johansson.

Efter det olycksaliga poäng-
tappet hemma mot Östad-
kulle senast var Skepplanda 
BTK piskade att vinna mot 
Upphärad för att hänga på i 
toppen av division 5 Väster-
götland Västra. Det visade 
sig tämligen omgående 
att hemmalaget inte skulle 
utgöra något hot mot de gul-
svarta gästerna.

– Vi började matchen 
riktigt bra, hade ett vårdat 
passningsspel och lyckades 
dessutom göra två mål under 
den första kvarten, berättar 
Jimmy Johansson.

Det första målet var fruk-
ten av ett mycket vackert 
anfall. Bollen gick som på 
ett snöre mellan SBTK-
spelarna och Linus Carlsson 
väl avvägda inlägg förpas-
sades enkelt i nät av Daniel 
”Göken” Larson. Kort 
därefter fixade Christian 
Rönkkö 0-2 och redan då 
kändes UIS som ett slaget 
lag.

0-2 på Lindåsvallen 
blev 0-3 i den 53:e minu-
ten genom Svante Larson. 
Hemmalaget reducerade i 

den 85:e och inhopparen 
Ricardo Nascimento fast-
ställde slutresultatet till 1-4 
på ett utomordentligt tjusigt 
sätt, ett par 
minuter före 
eld upphör.

En annan 
inhoppare i 
SBTK, som 
gjorde efterlängtad come 
back efter skada, var nyför-
värvet från Lödöse/Nygård, 
Tobias ”Bass” Johansson. 
Han spelade sista kvarten och 
lär på allvar ta upp konkur-
rensen om en plats i startel-
van efter sommaruppehållet.

– Vi känner till Tobias kva-
liteter och förhoppningsvis 
är han tillbaka i god match-
form när höstsäsongen drar 

igång, säger Jimmy Johans-
son.

FOTNOT. Efter pressläggning 
har SBTK hunnit med att spela 
vårsäsongens sista match hemma 

mot Halvorstorps IS. Allvaret 
återupptas tisdagen den 31 juli då 
SBTK möter Lärje/Angered hemma 
i Svenska Cupen.

JONAS ANDERSSON

Enkel match för SBTK

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel ”Göken” Larson inledde målskyttet borta mot Upphä-
rad. Skepplanda BTK vann till slut matchen på Lindåsvallen 
med 4-1.   Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Upphärads IS – Skepplanda BTK 1-4

ÄLVÄNGEN. Den publik som vill se 
mycket mål, bör i fortsättningen 
besöka idrottsplatsen

Älvevi i Älvängen.
Alederbyt mellan Älvängens IK och 

Surte IS FK bjöd på mycket nätrassel 
som åskådarna villigt applåderade.

Det blev en svängig historia där 
hemmalaget hämtade upp ett två-
målsunderläge i den andra halvleken.
Först gick ÄIK fram till 2-0 genom Simon 
Enyck. Då hade matchklockan passerat 13 
minuter. Sedan föll ÄIK samman som ett kort-
hus och gästerna tog över det mesta. Innan 
paussignalen ljöd var ställningen 4-2 till Surte 
och publiken trodde inte sina 
ögon.

Efter sidbytet blixtrade 
hemmalaget till ordentligt 
och Rahel Faraj blev två-
målsskytt i slutperioden 
varav den ena fullträffen kom 
på straff. 

Det är inte i varje match 
som publiken får uppleva åtta 
mål. Okej, i division sex finns 
inga linjemän och faktum 
är att någon fullträff borde 
blivit avblåst. Fast publiken 
hade i vilket fall som helst 
stort nöje över alla fullträf-
farna.

Målfrossa i derbyt på Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

HÖLJES

28 juni-1 juli 2012
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Torsdag 28/6:
13:00 Presskörning på banan
22:00 The Playtones Show

Fredag 29/6:
16:00 Rallycross ”Supportrace”
& ”Landskampen”
Final ”Landskampen”
22:00 Scenshow Top Cats

Lördag 30/6:
10:30 Rallycross EM träning
15:30 Officiell invigning
16:00 Rallycross EM, heat omgång 1
Finaler ”Supportrace”
21:00 Dans till Lasse Stefanz

Söndag 1/7:
08:45 Warm Up
10:00 Rallycross EM, heat omgång 2 & 3 
14.30 Förarna skriver autografer 
15:00 Finaler 
18:30 Officiell prisutdelning

Välkomna!

Ons 20 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Edet FK

Ons 20 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Zenith

Ons 20 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Sparta

Ons 20 juni kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – Kärra KIF

Mån 25 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

Mån 25 juni kl 19.00
SBTK dam – 
Rävlanda

FOTBOLL I ALE

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

En kvartett ÄIK-spelare som deltog i målka-
valkaden. Från vänster Rahel Faraj, två mål, 
Jimmy Lidén, Simon Enyck, två mål, och 
norska nyförvärvet Tim Webster. 4-4 sluta-
de derbyt mot Surte IS.

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Surte IS 4-4 (2-4)

ALAFORS. I måndags 
startade Ahlafors IF 
sin fotbollsskola.

70 barn hade anmält 
sitt intresse.

Det blev finfrämmat 
redan första dagen då 
Blåvitts anfallare David 
Moberg Karlsson kom 
på besök.

Flickor och pojkar i åldern 
99-05 är i år inbjudna att delta 
i Ahlafors IF:s fotbollssko-
la på Sjövallen, som genom-
förs i samarbete med Vakna 
och Friends. Fotbollsskolan 
pågår under dagarna fyra.

– Mellan fotbollspassen så 
arbetar vi med värderings-
övningar. Det är här som 
Vakna och Friends kommer 

in i bilden, berättar Maria 
Zetterlund, en av de vuxna 
ledarna.

Till sin hjälp har AIF fe-
riearbetande ungdomar och 
medlemmar som ställer upp 
ideellt med diverse olika syss-
lor. Varje dag serveras det 
varm mat. 

En höjdpunkt var när 
David Moberg Karlsson häl-

sade på för att berätta om 
sin fotbollskarriär och vägen 
till IFK Göteborgs A-lag. 
Barnen fick chansen att ställa 
frågor och därefter delades 
det ut en signerad fotboll och 
t-shirt till samtliga deltagare.

– Att få besök av en all-
svensk spelare höjer natur-
ligtvis statusen på vår fot-
bollsskola ytterligare. Vi är 
jättetacksamma för att David 
Moberg Karlsson kom hit 
och hälsade på oss, avslutar 
Maria Zetterlund.

Blåvittspelare gästade AIF:s fotbollsskola

Ahlafors IF:s fotbollsskola 
pågår under den här veckan. 
I måndags gästades Sjöval-
len av Blåvitts anfallsess 
David Moberg Karlsson. 
Sofia Larson passade på att 
få sin boll signerad.

NOL. En poäng på fyra 
matcher.

Nol IK:s resultat är 
minst sagt magert.

– Vi har helt enkelt 
varit för dåliga, det 
finns inga andra ursäk-
ter, säger tränare Peter 
Karlsson.
Nol IK har hamnat i en 
taskig trend. Efter att 

Älvängens IK lyckades 
vända 0-2 till seger 3-2 på 
Nolängen har det mesta 
gått snett för nolarna. Förra 
veckans förlust mot Bosna 
(4-1) följdes upp med ytter-
ligare ett bakslag mot IK 
Zenith i helgen.

– Det är inget att snacka 
om. Visst vi har haft en hel del 
spelare borta, men till skill-
nad från många andra klub-
bar har vi aldrig behövt lämna 
wo. Det i sig är en styrka, fast 
i ett lagspel som fotboll så 
får det självklart konsekven-

ser när du aldrig kan ställa 
samma lag på benen, förkla-
rar Peter Karlsson som inte 
vill tala kris.

– Nej, vi ska vända det 
här. Uppehållet på två veckor 
kommer lägligt, sen avslutar 
vi med ett derby mot Surte. I 

höst får vi ta nya tag. Nol är 
inget bottenlag.

När vårsäsongen sum-
meras riskerar dock Nol att 
vara ett av lagen som tampas 
längst ner i tabellen. Bara tre 
segrar på tio matcher är en 
kraftig felkalkylering av klub-
ben som hoppades vara med 
i den andra änden av serien.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nols taskiga trend fortsätter


