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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Stenungsunds IF 2-1 (0-1)
Mål: Rikard Vikingsson, Martin 
Erlandsson.
Ahlafors IF – Melleruds IF 1-0 (0-0)
Mål AIF: Martin Johansson. Match-
ens kurrar: Ali El-refaei 3, Henrik 
Andersson 2, Raid Juma 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans BoIS 
3-1 (1-0)
Mål SBTK: Tobias Ottosson, Daniel 
Larson, Ricardo Nascimento.
Matchens kurrar: Mattias Holm-
ström 3, Jonathan Svensson 2, 
Tobias Ottosson 1.
Halvorstorp – Lödöse/Nygård 
5-1 (3-0)
Mål LNIK: Robert Secrett.

Division 6 D Göteborg
Bosna – Älvängen 2-2 (1-0)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden, Markus 
Hedberg.  Kommentar: Samtliga 
aktörer hos gästerna visade fin 
höstform och tränaren Peter 
”Erra” Eriksson bör vara belåten 
med lagets insats. Träningslägret i 
Bohuslän, där 15 spelare deltog, var 
en fin injektion.
Hyppeln – Surte 5-0 (2-0)
Nödinge – Zenith 2-3 (1-0)
Mål NSK: Alen Grozdanic, Rasmus 
Ekström.
Nol – Komarken 2-3 (2-1)
Mål NIK: Hadi Namro, Marcus Hansson.

Division 6 Alingsås
Trollhättans FF – Alvhem 1-2 (0-2)
Mål AIK: Emanuel Stensson, Tomas 
Nilsson.

Division 7 D Göteborg
Hålta – Bohus 3-0 (1-0)

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Hus FF 5-1 (2-0)
Mål SBTK: Sophia Axelsson 2, Mika-
ela Ögren, Mathilda Errind, Lotta 
Hillebjer. Matchens kurrar: Sophia 
Axelsson 3, Josefin Claesson 2, 
Mikaela Ögren 1.

Division 4 A Göteborg
Mossen – Älvängen 2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Anki 
Olsson 2, Jenny Knaving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Emtunga 3-0 (wo)

Division 5 Göteborg
Kållered – Ahlafors 5-0 (2-0)

HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren kunde inkas-
sera fyra nya guld 
när SM avgjordes på 
Påskbergsvallen förra 
helgen.

Hålandastjärnan har 
nu erövrat totalt 70 
SM-tecken.

SM i all ära, men 
årets stora mål är 
Paralympics som drar 
igång inom kort.

Gunilla Wallengren var som 
väntat helt överlägsen på SM-
tävlingarna i Varberg. Gunil-
la vann enkelt 100, 200, 400 
och 800 meter.

– Personligen är jag mest 
nöjd med mitt 400-meters-
lopp då det kändes riktigt 

bra. I övrigt var det helt okej, 
förklarar Gunilla Wallen-
gren som flög till London i 
lördags med siktet inställt på 
Paralympics.

– Det känns som om jag är 
i mitt livs form. Tävlingsner-
ven börjar infinna sig och det 
ska bli otroligt roligt när Pa-
ralympics väl drar igång.

Vad är målsättningen?
– Självklart siktar jag på att 

komma hem med en medalj. 
De två senaste träningsveck-
orna har jag presterat tider 
som jag inte har varit i när-
heten av tidigare. Allt känns 
perfekt, avslutar Gunilla 
Wallengren.

❐❐❐

De tre aktiva som repre-
senterade Tingbergs AIS 
i Getabocksspelen tog nio 
medaljer med sig hem på 15 
starter.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
tog två guld, ett i höjd och 
ett i kula med 8,31 m vilket 
är nytt klubbrekord. Daniel 
kom dessutom fyra i längd, 
åtta på 600 m samt sexa på 
60 m.

Carl Hermansson tog 
fyra medaljer på fyra starter. 
Vinst på 60 m, brons på 600 
m, brons i längd samt silver 
i staffett 5x60 m i ett lag 
som TAIS hade tillsammans 
med Bohus Friidrott.

David Adolfsson, 8 år, 
gjorde sex starter vilket re-
sulterade i tre medaljer. 

Guldet kom i längdhopp där 
han hoppade 3,13 m trots 
att den tävlingen genomför-
des direkt efter 600 m. Silv-
ret bärgades i stafetten och 
bronset kom i kula. Dessut-
om kom han sexa på 60 m, 
fyra på 600 m och fyrai höjd 
för P9.
Förra helgen var Emma 
Kuutti, 14 år, och tävla-
de i Stockholm på DN-Ga-
lan/youth. Tävlingen gick 
på Stockholm Stadion. Täv-
lingarna direktsänds på 
webb-tv. Löparna presente-
ras inför varje lopp och vi-
sades på storbilds-tv på sta-
dion. 

Emma började med att 
löpa 800 m i det snabbas-
te heatet. Det blev nytt per-
sonrekord med 2.28.46 och 
en sjunde plats totalt. En 
timma senare var det dags 
för 300 m. Även där blev det 
fin löpning. Tiden 45.56. 
gav en elfte plats. På sönda-
gen var det stavhopp. Det 

blev nytt klubbrekord med 
fina 2.33 och en åttonde-
plats på tävlingen.

På DM i Skövde sprang 
Anna Kuutti, 13 år, till sig 
en silvermedalj med tiden 
6.41.71. Det blev även ett 
silver för Peter Johans-
son i klassen M40 med 
tiden 4.29.87. Det var totalt 
70 deltagare på 1 500 m i 
Skövde.

Emma Kuutti vann klas-
sen F15 800 m i Skara 
Kampen då hon satte nytt 
klubbrekord med fina 
2.27.91 med ett starkt lopp. 
Även hennes tränare Peter 
Johansson gjorde ett bra 
800-meterslopp med tiden 
2.04.5. Han slutade tvåa i 
seniorklassen . Sara Kuutti, 
16 år, kastade 28.87 i spjut 
och tog hem en bronsme-
dalj. Anna Kuutti var nära 
att nå 20 m. Det blev 19.77 
och en femteplats.

❐❐❐

Lör 1 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Nödinge

Lör 1 sept 14.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Sön 2 sept kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Åsaka

Ons 5 sept kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

FOTBOLL I ALE

Fyra nya SM-guld till Wallengren

Gunilla Wallengren tog 
hem fyra guld när SM av-
gjordes på Påskbergsvallen 
i Varberg. Nu har hon flugit 
till London där Paralympics 
väntar.
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Tävlingsvecka med fina framgångar
– TAIS plockade många medaljer
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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!
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Vi ses!

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

SKEPPLANDA. Många 
missar, men ändå vinst.

Skepplanda BTK vann 
pliktskyldigt hemma 
mot Trollhättans BoIS.

– En helt annan 
inställning än i förlust-
matchen mot Sjuntorp 
förra veckan, konsta-
terade SBTK-tränaren 
Derny Harman.

Tabelltrean mot nästjum-
bon kan väl bara sluta på ett 
sätt? Ja, fast hemmalaget fick 
slita hårt för 
segern.

– Första 
kvarten spela-
de vi ut TBIS 
och skapade 
massor med 
lägen utan att få bollen i nät. 
Jag är dock nöjd med lagets 
insats med tanke på förutsätt-
ningarna, förklarade Derny 
Harman.

Han syftade på det faktum 
att SBTK tvingades avvara 
flera nyckelspelare till fre-
dagskvällens drabbning. Lag-
kaptenen Oscar Frii, Svante 
Larson och Mattias Johans-
son var alla avstängda. Där-
utöver var mittbacksjätten 
Niclas Hylander bortrest 
och inte heller målkungen 

Christian ”Figge” Rönkkö 
var disponibel denna afton.

– Jag var orolig inför match-
en, men killarna visade moral 
och vi vann rättvist, samman-
fattar Derny Harman.

Hemmalaget tog ledning-
en alldeles innan pausvilan. 
Efter en tilltrasslad situation 
kunde Tobias Ottosson sätta 
bollen i nättaket och 1-0.

Om den första halvle-
ken bitvis var underhållan-
de så blev den andra akten 
desto mer slätstruken. Av-

görandet kom 
när Daniel 
Larson satte 
2-0 i den 65:e 
minuten och 
åtta minuter 
senare ordna-

de Ricardo Nascimento 3-0.
Gästernas reducering kom 

i slutsekunderna och därmed 
sprack nollan för storspelan-
de Mattias Holmström i 
SBTK-kassen.

Noterbart i övrigt var att 
två 15-åringar gjorde debut i 
SBTK:s A-lagsdress. Viktor 
Harman och Oscar Hell-
ström hade nöjet att presen-
tera sig för hemmapubliken 
under slutkvarten.

JONAS ANDERSSON

SBTK vann pliktskyldigt

Christofer Küchler och hans Skepplanda BTK visade bra 
moral hemma mot Trollhättans BoIS i fredags kväll. Det blev 
seger mot nästjumbon med 3-1.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans BoIS 3-1 (1-0)

- Älska handboll

www.klubben/alehf

NU ÄR 
HANDBOLLEN IGÅNG!

Kontakta din ledare eller 
se hemsidan för mer information.

NYHET!
I år startar vi ett c-lag på herrsidan, 
är du fd spelare eller bara sugen på 

att vara med, kontakta: 
Peter ”Laila” Liljeblad 0705-740730. 

Garanterat lite träning och mycket spel.


