
KUNGÄLV. Kongahälla-
slaget i Badminton gick 
av stapeln helgen den 
20-21 april. 

Vårvinden hade ett 
stort antal deltagare 
med och framgångarna 
uteblev verkligen inte. 

Eller vad sägs om nio 
guld, fem silver och sju 
brons! 

Tilda Öhman spelade 
mycket väl i flickor 11. Efter 
en lång dag i badmintonhal-
len så belönades hon med 
förstapriset. I singelspelet för 
flickor 13 så förlorade Sofie 
Kornesjö semifinalen med 
21-19 i avgörande set mot 
Partilles Ella Wallfur Skiljic. 
I samma klass så kom även 
Alexandra Åström till semi-
final. Alexandra kämpade som 

alltid men slutsegraren Annie 
Sjöqvist från Kungälvs BMK 
blev tillslut för svår. Annie 
Sjöqvist och Sofie Korne-
sjö bildade par i dubbeln för 
flickor 13 och spelade en fin 
dubbelturnering tillsammans. 
De vann till slut även finalen. 
I pojksingeln för 13-åringar 
så nådde Vårvindens Victor 
Pihlgren semifinal. Väl där 
så blev motståndet lite för 
hårt. Victor Pihlgren spelade 
dubbel med klubbkompi-
sen Theo Bergendorff. De 
var samspelta och spelade 
mycket bra. Det slutade med 
en guldmedalj. Som kronan 
på verket i 13-års klassen så 
spelade Sofie Kornesjö och 
Victor Pihlgren hem guldet 
till Vårvinden i Mixed klas-
sen. I damsingel U15 så blev 
det final mellan två Vårvinds-

tjejer. Jennie Kornesjö lyck-
ades efter en välspelad match 
vinna över Sandra Kristen-
sen. Facit blev således både 
guld och silver i denna klass. 
I damdubbeln för flickor 15 
så spelade Jennie Kornesjö 
dubbel med Kungälvs Malin 
Nordbakk och Sandra Kris-
tensen spelade med Kung-
älvs Caroline Samuelsson. 
Jennie och Malin spelade 
bra och vann finalen. I herr-
singeln för 15 åringar så 
hade Vårvinden två spelare i 
semifinal. Eric Pihlgren och 
Linus Olsson. Dessvärre så 
fick de möta varandra. Semi-
finalen blev spännande och 
Linus vann den med 23-21 i 
andra set. Väl i final så blev 
Hugo Murgård för Västra 
Frölunda lite för svår. Mixed 
för 15-åringar gick mycket 
bra. Jennie Kornesjö och Eric 
Pihlgren stod som slutseg-
rare. Detta var Jennies tredje 
guld denna helg. 
I seniorspelet så fortsatte 
framgångarna. Sofia Olsson 
vann Damsingelns B-Klass. 
I Mixed i B klass så körde 
Sofia Olsson och Fredrik 
Longnell tävlingen tillsam-

mans. Det gick mycket bra 
och det slutade med ett brons! 
I Herrsingel B så hade Vår-
vinden återigen två spelare 
i semifinal. Återigen så fick 
de tyvärr mötas i kampen 
om finalbiljetten. Spelarna 
var Linus Lilja och Roger 
Fogelstrand. Efter en hård 
kamp så stod Linus som 
segrare. Linus fick i fina-
len möta Kungälvs Tomas 
Benjaminsson. Det blev en 
välspelad final där Tomas 
vann andra set med 22-20. I 
herrsingel A så represente-
rades Vårvinden av Hampus 
Hjortberg. Hampus har inte 
tävlat på relativt länge utan 
har mer koncentrerat sig på 
vårt division 1 lag och dess 
seriespel. Hampus spelade bra 
under hela helgen, men fick 
ge sig i semifinalen mot slut-
segraren Thomas Lundqvist 
(Kungälv). I Herrdubbel A 
så spelade Hampus Hjort-
berg och David Kartberg 
ihop. Det bjöds på underhål-
lande och bra badminton som 
räckte ända till final. Där stod 
samma Thomas Lundqvist nu 
i par med Fredrik Karlsson i 
vägen för guldet.
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Ponny och häst
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Dagläger, kurser

och uteritter.
Barn och vuxna.

Nybörjargrupp
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160kr/lektion

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013 TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK fi ck vända 
hem tomhänta från 
Edsborg.

En bedrövlig första 
halvlek från gästernas 
sida grusade alla för-
hoppningar om poäng.

Nu gäller det att 
ladda om inför lörda-
gens hemmapremiär 
mot Kronäng.

Skepplanda var inlednings-
vis inte alls att känna igen i 
mötet med Trollhättans FK, 
som spelades på Edsborgs 
konstgräsplan. Hemmalaget 
kunde gå till pausvila med en 
2-0-ledning utan att behöva 
förta sig.

– Vår sämsta halvlek för 
i år. Det var riktigt dåligt, 
förklarar Christian ”Figge” 
Rönkkö, som 20 minuter 
in i den andra 
akten gav gäs-
terna kontakt 
med sitt 2-1-
mål.

– Då hade 
vi en bra period och bud på 
kvittering ett par gånger om. 
Synd att vi inte lyckades få in 
bollen, då hade vi kunnat nå 
ett oavgjort resultat, spekule-
rar Rönkkö.

Istället kunde Linus 
Ewenborg göra sitt andra 
mål för dagen och fastställa 
slutresultatet till 3-1 med 
kvarten kvar att spela.

– Vi satsade allt framåt, 
lyfte upp 
N i c l a s 
Hylander på 
topp för att 
få ytterligare 
tryck på TFK. 

Tyvärr lyckades det inte, men 
vi får ta nya tag, säger Chris-
tian Rönkkö.

SBTK premiärföll på Edsborg

Christian ”Figge” Rönkkö 
gjorde SBTK:s enda mål i 
premiärmötet med Trollhät-
tans FK, som förlorades med 
3-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK - Skepplanda 3-1 (2-0)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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HÄLSÖ. Ett steg i rätt 
riktning.

Efter två raka neder-
lag lyckades Älvängen 
nå ett oavgjort resul-
tat borta mot Hälsö i 
lördags.

– En helt annan in-
ställning än mot Bosna 
senast, konstaterade 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

En bortamatch mot Hälsö är 
en på papperet mycket svår 
uppgift. Av den anledningen 
kan 0-0 tyckas 
vara en fram-
gång, men som 
drabbningen 
utvecklade sig 
så hade nog 
gästerna önskat sig mer.

– Vi spelade med en man 
mer på banan i nästan 70 minu-
ter utan att kunna förvalta 

övertaget. Fast å andra sidan 
var Hälsö klart mycket bättre 
än de lag som vi mött hittills, 

så resultatet 
känns trots 
allt okej, säger 
Peter Eriksson.

Ä I K - t r ä -
naren hade på 

grund av skador och andra 
orsaker fått möblera om rejält 
i uppställningen. Fem nya 
spelare fanns med i truppen 

jämfört med senaste hemma-
matchen mot Bosna.

– Killarna visade en bra atti-
tyd och krigade hela matchen. 
Vi måste fortsätta så, säger 
Peter Eriksson.

På torsdag väntar ny borta-
match för Älvängen, då mot 
Lundby IF 06.

JONAS ANDERSSON

ÄIK kryssade mot Hälsö BK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 0-0

NOL. Trägen vinner 
heter det.

Nol skapade mäng-
der av målchanser och 
brände nästan alla.

Men med sekunder 
kvar att spela skicka-
de Jesper Garvetti in 
segermålet.

– Så fantastiskt skönt! Och 
rättvist. Killarna spelade 
riktigt bra ikväll och vi 
borde ha avgjort matchen 
tidigare, summerar Nol-
tränaren Peter Karlsson 
mötet med Backatorp.

Nol gjorde en spelmäs-
sigt mycket bra första halv-
lek. Marcus Hanssons två 

mål gav segervittring, men 
efter paus tog sig gästerna 
in i matchen. De rull-
lade boll allt bättre, vilket 
ledde till både reducering 
och kvittering. Sen avlöste 
m å l c h a n -
serna var-
andra. Nol 
hade över-
lägset flest, 
men gästerna 
var inte ofarliga. Niklas 
Koppel svarade för ett antal 
kvalificerade parader och 
Nol räddes också av ribban 
i matchens slutskede.

På tilläggstid krigar 
hemmalaget (kan man 
skriva så när Nol spelar på 

Älvevis konstgräs?) till sig 
en dubbelhörna. I röran 
framför mål får den numera 
notoriske målskytten Jesper 
Garvetti läge. Jublet vet 
inga gränser när bollen 

rullar i mål.
– Det 

brukar jämna 
ut sig på en 
säsong, men 
idag tyckte 

jag faktiskt att vi var det 
bättre laget. Sen är det 
alltid tur när man lyckas 
avgöra i slutet, fast killarna 
förtjänade det, säger Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol avgjorde i slutsekunden

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Backatorp IF 3-2 (2-0)

ALAFORS. Efter den 
tunga premiärförlusten 
har Ahlafors damer hit-
tat målet.

Öjersjö hade inget att 
sätta emot när AIF tog 
andra raka med 4-1.

– Nu är vi med där 
uppe, konstaterar en 
oerhört nöjd tränare i 
Ola Holmgen.

Gästerna fick ett omedelbart 
välkomnande till Sjöval-
lens konstgräs. Direkt efter 
avspark skickade Emma 
Gunnarsson, som dagen till 
ära spelade i jubileumströ-
jan nummer 100, in ettan. 
Öjersjö kvitterade dock tio 
minuter senare, men någon 
oro hann aldrig sprida sig i 
det gulsvarta laget. Catrine 
Aronsson och Fanny Syn-
nerhag såg snart till att ge 
hemmalaget både 2-1 och 
3-1 innan pausvilan.

–I halvlek bestämde vi oss 

för att inte släppa in dem i 
matchen och det är under-
bart att vi nästan omgående 
punkterar matchen. Made-
lene Lindbergs 4-1 var 
njutbart, kommenterar Ola 
Holmgren projektilen som 
markerade var nättaket sitter.

Nio mål på de två senaste 
matcherna vittnar om ett 
fungerande anfallsspel, men 
det är också tämligen tätt 
bakåt.

– Vår mittback Moa 
Johansson är en gigant idag. 
Vi utvecklas i rätt riktning 
och jag vet vad dessa tjejer 
kan. Det här var långt ifrån 
en av våra bästa matcher, 
menar Ola Holmgren.

Enda smolken i fredagens 
glädjebägare var att mitt-
fältsmotorn Catrine Arons-
son tvingades ledas av efter 
en smäll på foten. Osäkert 
om hon kan medverka i 
måndagsmatchen borta mot 
Utbynäs.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Andra raka för Andra raka för 
Ahlafors damerAhlafors damer

Madelene Lindbergs 4-1-mål var en härlig projektil.

Medaljregn över Vårvinden i Kongahällaslaget

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er ansökkan ssenasst måndag 13 mmaj 20013.


