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HYPPELN. Inget mål, 
ingen poäng.

Älvängens IK blev 
nollade av Hyppeln.

Därmed tog ö-laget 
revansch efter vårens 
premiärförlust på 
Älvevi.

Hemmalagets seger var rätt-
vis. Alexander Hansson 

gjorde 1-0 i 
den 27:e minu-
ten och slutre-
sultatet fast-
ställde Vladan 
J o v a n o v i c 

strax före slutsignalen.
– Inget att säga om. Hyp-

peln var bättre än oss, för-
klarar ÄIK-tränaren Peter 

”Erra” Eriksson.
– Vi gör en helt okej insats 

och står upp bra över 90 
minuter. Tyvärr saknar vi en 
riktigt utpräglad målskytt. 
Vi är inte tillräckligt heta när 
vi närmar oss motståndarnas 
mål.

Älvängen är åtta i tabellen. 
Det har blivit blott tre segrar 
på de tolv inledande match-
erna.

– Vi spelar fin fotboll i 
våra bästa stunder, men är på 
tok för ojämna, säger Peter 
Eriksson.

ÄIK inleder höstsäsongen 
borta mot Hålta den 17 
augusti.

BOLLEBYGD. Skepp-
landas förhoppningar 
om en topplacering 
försvann med all san-
nolikhet på Björnskogs-
vallen.

Bottenlaget Bolle-
bygds IF fi ck SBTK på 
fall.

– Det var pinsamt, 
säger tränare Robert 
Bävermalm.

Det borde lyst revansch-
lust om gästerna efter den 
försmädliga 2-3-förlusten i 
senaste omgången mot Öst-
adkulle. Istället var det ett för 
dagen mediokert SBTK som 
publiken fick se.

– Jag brukar säga till spe-
larna, att det du gör är det 
du får. Precis så var det! Jag 
hade dåliga vibbar efter upp-
värmningen och den känslan 
besannades dessvärre. Atti-
tyden och inställningen var 

verkligen undermålig, för-
klarar en märkbart irriterad 
SBTK-tränare.

Tim Andersson gjorde 
1-0 redan i den åttonde minu-
ten, men gästerna kunde 
kvittera genom Mattias 
” M u n k e n ” 
J o h a n s s o n 
strax före 
pausvilan.

– Vi ska vara 
tacksamma för 
att det stod 
1-1 i halvlek. Vi pratade om 
vad som behövde förbättras, 
elementära saker som att 
inte stampa på bollen utan få 
tempo i spelet. Vad händer? 
Jo, det blir ännu sämre. 
Detta var vår sämsta insats 
för säsongen, samtliga trä-
ningsmatcher inkluderade, 
dundrar Bävermalm.

Bollebygd gick ifrån 
till 3-1, innan Christian 
Rönkkö tände hoppet i 

SBTK-lägret då han gjorde 
3-2 i den 67:e matchminu-
ten.

– Vi hade chansen att kvit-
tera, men tog den inte. Vi 
förtjänade heller inte poäng 
i denna match, säger Bäver-

malm.
Två raka 

nollor inne-
bär att den 
absoluta tät-
känningen är 
borta vilket 

Robert Bävermalm också 
understryker.

– Nu är det kört! Vi är 
för långt ifrån Göta och 
Gerdsken för att kunna 
blanda oss i diskussionen om 
en serieseger eller kvalplats. 
Det är synd eftersom kun-
nandet finns, men saknas 
attityden är vi inte bättre 
än något annat lag i den här 
serien.

Skepplanda avrundar 
våromgången med match 
hemma mot Trollhättans FK 
på tisdag.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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HÅLANDA. Det blev ett 
ja från handikappidrot-
tens förbundsledning.

Gunilla Wallengren 
får åka till VM i Lyon, 
19-28 juli.

– Det känns naturligt-
vis bra och nu kan man 
börja ladda ordentligt, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Gunilla Wallengren är en 
av tio svenska som åker till 
franska Lyon och årets Han-
dikapps-VM.

– Nu är det hundrapro-
centig fokus som gäller under 
de närmaste veckorna. När 
många andra går på semester 
så lägger jag mig i hårdträ-
ning, skrattar Gunilla.

Gunilla kommer att med-
verka på 800, 1 500 och 5 000 
meter.

– Förhoppningen är själv-
klart att jag ska vända hemåt 
med en medalj. Själv är jag 
väldigt nyfiken och spänd 
på vad jag ska kunna åstad-
komma på 5 000 meter, säger 
Wallengren.

Som uppladdning inför 
VM kommer Gunilla Wal-
lengren att tävla i SM som 
avgörs i Söderhamn, 13-14 
juli.

JONAS ANDERSSON Gunilla Wallengren är klar för VM i Lyon.Gunilla Wallengren är klar för VM i Lyon.

Gunilla Wallengren VM-klar
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Peter ”Erra” Eriksson och hans ÄIK blev mål- och poänglösa borta mot Hyppeln i onsdags kväll. Hemmalaget vann med Peter ”Erra” Eriksson och hans ÄIK blev mål- och poänglösa borta mot Hyppeln i onsdags kväll. Hemmalaget vann med 
2-0.2-0.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hyppeln nollade ÄIK

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Hyppelns IK – Älvängens IK 2-0 (1-0)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Bollebygds IF – Skepplanda BTK 4-2 (1-1)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christian ”Figge” Rönkkö antecknade sig i målprotokollet borta mot Bollebygd. Det hjälpte 
föga ty hemmalaget vann med 4-2.                Arkivbild: Jonas Andersson

– SBTK föll borta mot Bollebygd

Årets sämsta insats


