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VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK såg ut att gå mot en 
kassaskåpssäker seger.

Hemmalaget hade 
ledningen med 2-0 när 
matchuret tickade upp 
mot 82 minuter.

Avslutningen blev en 
katastrof och gästerna 
lyckades vända och 
vinna.

Spelare, ledare och publik 
var i chocktill-
stånd efter att 
s lu t s igna len 
gått på Älvevis 
konstgräsplan. 
Det som såg 
ut att bli en enkel resa mot 
andra raka segern förvandla-
des till ett fiasko.

– Vi slutade spela och gav 
bort segern. Det får inte 

hända, sade en djupt besvi-
ken ÄIK-tränare i Peter 
”Erra” Eriksson.

Rasmus Eriksson gjorde 
1-0 och Niklas Pålsheden 
2-0 innan den första halv-
leken var över. Ledningen 
kunde varit betydligt större.

– Vi hade fem klara chan-
ser och minst tio avslut på 
mål. Det är fruktansvärt att vi 
sjabblar till det i slutet, säger 
Peter Eriksson.

R e d u c e -
ringen i den 
82:a minuten 
tände hoppet 
hos Hålta. 
Kvitteringen 

föll i den 88:e minuten och 
med sekunder kvar att spela 
kom också gästernas seger-
mål.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Nu är säsongen till 
ända för Bohus IF bordten-
nis. Efter nystarten i höstas 
har vi haft ett 20-tal barn 
och ungdomar som regel-
bundet har tränat under led-
ning av Annica Svensson. 
– Vi har också, under våren, 
haft tre lag i seriespel. Det 
är fantastiskt att se vilken 
utveckling det har varit på 
alla barn, säger Annica. 

I samband med invig-
ningen (hösten 2011) av den 
nya idrottshallen i Bohus 
startade Bohus IF på nytt 
upp sin bordtennisverksam-
het med hjälp av tränare 
från Göteborgs bordten-
nisförbund. Det första året 
blev det bara träning. När vi 
skulle starta upp säsongen 
igen under hösten 2012, 

var i stort sett alla barn och 
ledare borta, så det blev att 
starta om från början. Detta 
skedde med hjälp av Annica 
Svensson och många nya 
barn som ville spela bord-
tennis.

Vi kan nu summera året 
som gått och det är med 
stor glädje vi kan se på den 
utveckling som skett.

Under hösten hade vi ett 
lag i seriespel och lät många 
killar vara med och prova 
på. Det föll ut i att vi under 
våren har haft tre lag i serie-
spel. Dessa lag har genom-
gående mött killar som har 
spelat bordtennis under 3-4 
år, vilket skall jämföras med 
det halvår som de flesta i 
Bohus IF har spelat.

Med detta i åtanke, är 

ledarstaben mycket impo-
nerad av killarnas insats 
och utveckling. Ett lag gick 
och vann sin serie och de 
båda andra lagen fick mit-
tenplacering i sina serier. 
Mika Pylkänen och Anton 
Rydén var med och slogs 
i sin serie om titeln ”Bästa 
matchvinnare” och Mika 
lyckades knipa titeln. Många 
killar har även varit med i 
Propagandatouren och mött 
killar med betydligt högre 
ranking.

– Det har varit tuffa men 
utvecklande matcher, säger 
Magnus Olofsson från 
ledarhåll.

Till nästa år siktar vi 

in oss på att ytterligare 
förbättra våra prestatio-
ner.  Vi kommer att flytta 
upp lagen i seriesystemet 
för att få tuffare matcher 
som också utvecklar kil-
larna. Vi kommer dessutom 
begära mer träningstider 
av  kommunen, allt för att 
ge nuvarande och nya barn 
och ungdomar möjlighet till 
träna och utvecklas samt få 
möjlighet att prova på bord-
tennis. Vi vill också passa 
på att tacka kommunen för 
de pingisrobotar som vi fick 
under våren. Dessa har varit 
uppskattade av barnen och 
kommer att leda utveck-
lingen åt rätt håll.          ❐❐❐

KALMAR/SOTENÄS. 2013 
års motorsäsong är i full 
gång för Bohus Racing som 
nu också har utökat sin för-
ening med en folkracesek-
tion. Flera av medlemmarna 
inom både karting och fol-
krace har redan hunnit med 
ett par tävlingar trots att 
våren knappt hunnit komma. 
Den 13 och 14 april startade 
en cup i varje gren innehål-
landes sju deltävlingar var. 

För gokarten var det start 
för SKCC (Sydsvenskans 
Kart Champion Cup) i 
Kalmar. Där deltog från 
Bohus Racing; Cadetti: 
Kevin Rosenbeck (debu-
tantklass, placering räknas 
inte). Micro: Hanna Lil-
jendahl plats16 av 20. Mini: 
Moa Liljendahl plats12 
av 17. Junior 60: Michael 
Aaron Haflidason Häuss-
ler 2:a plats samt Robert 
Man plats 19 av 32. KF3: 

Lucas Rosenbeck plats 14 
av 15.

För folkracen var det start 
för VKC (Västkustcupen) 
i Sotenäs. I seniorklas-
sen med sammanlagt 62 
startande placerade sig 
Bohus Racings förare enligt 
följande: Hampus Peters-
son 4:a, Fredrik Alango 
Marberg 6:a i C-final, 
totalt 18:e plats, Svante 
Lundkvist 29:e plats, Jens 
Svensson 36:e plats och 
Ted Göthberg på plats 45. 
I juniorklassen med samman 
lagt 12 startande placerade 
sig Estelle Rosendahl på 
7:e plats.

Som vanligt var det täv-
lingar med fart och fläkt och 
inom folkracen även en och 
annan buckla. Det är smäl-
lar man får ta, det viktigaste 
är att man kör vidare. Heja 
Bohus!

Soli Rosendahl 

SKEPPLANDA. Det 
rådde febril aktivitet 
i Skepplanda simhall 
i söndags, från tidig 
morgon till sen efter-
middag.

Först avgjordes 
Talang Cup och däref-
ter stod Mini-KM på 
programmet.

– Vi har bra drag i 
verksamheten just 
nu, säger ordföranden 
Örjan Pettersson.

Alesimmarna har ungefär 
230 medlemmar. Verksam-
het erbjuds för barn och 
ungdomar, från fyra år och 
uppåt.

– Vi har minisim för fyrår-
ingarna, men då krävs det att 
en förälder är med i vattnet, 
förklarar Örjan Pettersson.

Deltagarna nivågrupperas 
sedan efter kompetens. A, 
B och C-gruppen omfattar 
ett 30-tal tjejer och killar i 
åldern 9-16 år. Under dem 
finns en medleygrupp, bestå-

ende av ett 20-tal aktiva i 
åldern 9-11 år.

– A- och B-gruppen tränar 
tre gånger i veckan, men är i 
behov av ytterligare ett eller 
två pass. Vi har lagt in ett 
önskemål till kommunen om 
att få fler tider, säger Örjan 
Pettersson.

Talang Cup är en vän-
skapstävling med deltagare 
från Alesimmarna och Kung-
älv Sim. Ett 100-tal simmare 

fanns på plats i Skepplanda 
för att göra upp om med-
aljerna i de respektive klas-
serna.

– Vi står oss bra i konkur-
rensen, förklarar Örjan Pet-
tersson.

Efter Talang Cup var 
avgjord blev det dags för 
Mini-KM, simmare från 

medley och neråt var 
inbjudna att delta. Alla 
medverkande förärades en 
medalj.

– Vi har en hel del talang-
fulla ungdomar och med rätt 
träning kan de bli riktigt 
duktiga, säger Örjan Petters-
son.

❐❐❐

– Alesimmarna arrangerad Talang Cup och Mini-KM
Febril aktivitet i Skepplanda simhall

Elsa och Wilma Nielsen deltog i Alesimmarnas Mini-KM som 
ägde rum i Skepplanda simhall i söndags. Alla deltagare fi ck 
medalj.

Örjan Pettersson, ordförande 
Alesimmarna.

Säsongen över för Bohus IF bordtennis

Hemlig 
gäst från 

IFK  Göteborg 

besöker Sjövallen

Division 3 NV Götaland

vs
GREBBESTADS IF
Lördag 20 april kl 15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Michael Aaron Hafl idason Häussler från Bohus Racing tog 
silver i Sydsvenskans Kart Champion Cup, junior 60, som 
avgjordes i Kalmar.             Foto: Leif Thylin

Säsongen har rullat 
igång för Bohus Racing

Markus Hedberg utnämndes till bästa hemmaspelare, men 
det var en klen tröst denna lördagseftermiddag. Älvängen 
tappade en 2-0-ledning i matchens slutskede och gästande 
Hålta vann med 3-2.                    Arkivbild: Jonas Andersson

– Släppte tre mål på åtta minuter
ÄIK sjabblade bort segern

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hålta IK 2-3 (2-0)


