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FOTBOLL
Division 3 nv Götaland
Ahlafors – Edet 2-2 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Mohamad 
Abdulrazek. EFK: Henrik Johansson, 
Tobias Gustafsson. Matchens kurrar 
AIF: Mohamad Abdulrazek 3, Rasmus 
Johansson 2, Andreas Skånberg 1.

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 1-1 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Edwin Modin 3, 
Linus Carlsson 2, Christian Rönkkö 1.

Division 6 Alingsås
Hjärtum – Trollhättans FF 2-2
Mål HIS: Patrik Josefsson, Per Grähs. 

Division 6D Göteborg
Älvängen – Komarken 2-2 (1-1) 
Mål ÄIK: Markus Hedberg, Niklas Pål-
sheden. Komarken: Nasim Bahnam, 
och Malik Mohamad.
Matchens kurrar: Jakob Salenius 3, 
Markus Hedberg 2, Viktor Fredriks-
son 1.

Surte – Zenith 2-1 (1-1)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Emil Begzic.

Nödinge – Säve SK 1-3 (0-2)
Mål NSK: Adej Hayek.

Division 7D Göteborg
Bohus – Sparta 2-2 (0-1)
Mål BIF: Roberto Lucchesi, Juan 
Weihe.

Division 4 Västergötland v, dam
Friscopojkarna – Lödöse/Nygård 
0-3 (0-2)
Mål LNIK: Amanda Larsson, Rebecca 
Heinerås, Gabriella Jonasson.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Kärra 0-4 (0-3)
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Jenny Knaving 2, Ylva Fritzon 1.

Lördagen den 16 juni 
deltog 15 friidrottare från 
Bohus IF på Lilla Vänerspe-
len i Lidköping. Klubben 
åkte gemensamt upp i en 
hyrd buss och förväntan 
under resan var hög bland de 
aktiva i bussen. När vi klev 
av bussen vid friidrottsare-
nan kunde ingen ta miste 
på att vi var från Bohus IF 
Friidrott beroende på att alla 
hade på sig klubbens täv-
lingskläder. 

Vi märkte redan på de 
korta sträckorna att våra 
friidrottare var laddade upp 
över öronen och skulle visa 
att vi var den bästa klubben. 
Lilla Vänerspelen var inte 
bara en individuell tävling 
utan också en lagtävling för 
varje klass och en totaltäv-
ling där det handlade om att 
samla ihop så många poäng 
som möjligt. Varje placering 
var värd poäng, desto bättre 
placering desto högre poäng. 
Vädret som var kanonfint 
gick över till åskväder och 
det blev ett uppehåll på 
45 minuter. När tävlingen 
var igång igen så visade de 
duktiga friidrottarna från 
Bohus IF att trofén ska till-
höra friidrottsklubben i Ale 
kommun.

Totalt lyckades vi få ihop 
åtta första placeringar, fyra 
andraplaceringar och tre 
tredjeplaceringar samt 47 
placeringar bland de tio 
främsta. Klubben vann 
också klasserna pojkar 7 år, 
flickor 7 år och pojkar 8 år. 
Bohus IF Friidrott blev bästa 
förening med 325,5 poäng 

(40 poäng före Hjo FIK). 
Vår bästa poängplockare på 
pojksidan blev Leo Carls-
son som kom 1:a på 60 
m, längd, kula och 400 m. 
Bland flickorna blev det 
Emma Krantz som vann 
höjd, 2:a på längd, 4:e plats 
på 60 m och 5:a på 400 m. 
Alla de andra aktiva gjorde 
också bra resultat och fixade 
poäng till klubben.

När vi sedan efter en 

heldag på friidrottsarenan 
Framnäs IP i Lidköping 
satte oss i bussen så var 
stämningen på topp och 
barnen började komponera 
en egen  klubbsång. Ale 
kommun har verkligen en 
friidrottsklubb som gör 
reklam för sig på tävlingar 
och tillväxten är stark. Det 
ska bli spännande att se vad 
som händer i framtiden.

Per Carlsson Bohus IF Friidrott

Bohus IF Friidrott blev bästa föreningBohus IF Friidrott blev bästa förening

Glada pristagare från Bohus IF Friidrott som blev bästa för-
ening på Lilla Vänerspelen i Lidköping.

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

ÄIK:s P99 fick glädjen att som första lag spela match på nya 
konstgräset på Älvevi. Att det sedan gick vägen med storse-
ger, 9-0 över Stenkullen, blev ytterligare en fjäder i kepsen. 
På bilden det historiska laget med ledare.

Övre raden fr v: Jerry Johansson (ledare), Sebastian, 
Jonas, Pontus, Jacob, Philip, Mikael Palmdahl (ledare). Nedre 
raden fr v: Rasmus, Nico, Daniel, Kristofer, Daniel, Linus.

Text o bild: Allan Larson

ÄIK P99 först ut på nya konstgräset

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Lör 30 juni kl 14.00
Nolängen

Nol – Surte

Sön 1 juli kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Tuve

Ons 4 juli kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Nödinge
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Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2012
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MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!

Nya
 Kungälvsklippet 
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Gulsvart storspel 
trots vätan

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer ångar på i 
toppen av division 3.

Med en nygammal 
tränare vid rodret.

– Skoj att vara till-
baka igen, medger Stig 
Persson efter utklass-
ningssegern i vårav-
slutningen på Forsval-
len.

Ett ihållande regnoväder 
omöjliggjorde spel på hu-
vudarenan, varför matchen 
fick flyttas till B-plan. Trots 
dåliga yttre förutsättningar, 
tungsprungen plan och en 
emellanåt frisk vind, bjöd ak-
törerna, och framförallt hem-
malaget, på en riktigt sevärd 
första halvlek. 

Gästerna inledde med ett 
ribbskott i den första minu-

ten, men sedan blev det gul-
svart för hela pengen. Sandra 
Alvenby inledde målskyttet i 
den 20:e minuten och innan 
paussignalen ljöd var match-
en punkterad.

Mittback-
en Sandra 
Augusts-
son flyttades 
upp ett snäpp 
i banan i den 
andra halvleken och tacka-
de för förtroendet genom att 
smälla in ett hattrick inom 
loppet av en kvart.

– Motståndet håller väl 
inte högsta klass idag, men 
tjejerna gör det bra. Vi försö-
ker spela fotboll och alla gör 
jobbet, summerade en nöjd 
SBTK-tränare i Stig Pers-
son som har tagit över an-
svaret efter Johan och Anna 

Rehnlund som nu har lämnat 
skutan.

Tabelljumbon Rävlan-
da stred tappert, men hade 
inget att sätta emot ett pigga-
re, kreativare och på alla pos-

tioner bättre 
SBTK.
– Det är fyra 
lag som slåss i 
toppen och vi 
ska göra vårt 

yttersta för att hänga med i 
tätstriden. Vi ser fram emot 
hösten med tillförsikt, avslu-
tar Stig Persson.
Mål SBTK: Sandra Augustsson 3, Sandra 
Alvenby,  Sophia Axelsson,Mikaela 
Ögren, Lotta Hillebjer, Caroline Magnus-
son, Malin Holström. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson, Andrea Lindgren, 
Matilda Errind.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Div 3 Västergötland södra
Skepplanda – Rävlanda 9-2 (4-0)

Skepplandas damer bjöd på propagandafotboll trots de svåra förutsättningarna. Sandra Au-
gustsson blev bästa målskytt med sina tre fullträffar i 9-2-segern mot Rävlanda.

  SBTK:s   SBTK:s 
damer toppar damer toppar 
tabellentabellen


