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ÄLVÄNGEN. Vädret var 
strålande, allt annat 
undermåligt.

Det blixtrade bildigt 
talat om ÄIK:s tränare 
Peter ”Erra” Eriksson 
när han lämnade Älve-
vis konstgräsplan.

– Det sämsta jag sett!

Senast Neutrala IF gästade 
Ale kommun var i samband 
med premiäromgången då 
man fi ck vända hem med 
en 9-0-förlust i bagaget mot 
Nödinge SK. Förmodligen 
var det underskattning från 
hemmalagets sida som gjor-
de att gästerna kunde chock-
vinna på Älvevi med match-
ens enda mål, inprickat efter 
68 minuters spel efter en 
bjudning av Kenny Lorent-
sen som vikarierade i ordi-
narie burväktaren Pontus 
Dahlbergs frånvaro.

– Det är tragiskt att för-
lora en sådan här match. Jag 
vet ärligt talat inte vad vi 
sysslar med. Jag är enormt 

besviken, dundrade Eriksson 
och fortsatte:

– Ingen spelare förtjänar 
godkänt. Det är underbetyg 
på samtliga fötter.

Älvängen, som imponera-
de stort under försäsongen, 
tycks ha hamnat i en form-
svacka. Mot Hälsö i förra 
omgången blev det också 
förlust med 1-0.

– Insatsen idag var betyd-
ligt sämre än senast, fastslår 
Eriksson.

Heder åt Neutrala som 
försvarade sig bra. ÄIK hade 
märkbart svårt att dyrka upp 
gästernas försvar och de rik-
tigt heta kvitteringschanser-
na uteblev. Annandag påsk 
blev inte den höjdare som 
hemmapubliken hade hopp-
ats på.

En olycka kommer som 
bekant inte ensam. I slutse-
kunden skadade sig Johan 
Parinder i en tät duell i 
Neutralas målområde. Hur 
illa det är med ÄIK:s lagkap-
ten återstår att se. Förhopp-
ningsvis kan han vara med 
redan i fredagens derby bor-
ta mot Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Då har dressyr division 2 
startat och första omgången 
gick hos Eds Ryttarfören-
ing. Man tävlade i klasserna 
Lb:1 och La:1. Kattleberg 
Ryttarförening var med och 
tävlade. Laget slutade på en 

andraplats.
I laget red Alexandra 

Larsen-Fantasia, Angelika 
Ahl Eriksson-Arlington, 
Rebecka Konradsson- Up 
to date van der Noordheu-
vel. Lagledare var Anne 

Gustafsson.
Alexandra tog dessutom 

en individuell andraplats 
och Mollie Palm placerade 
sig som tvåa i Lb:1.

Andraplats för
Kattlebergs Ryttarförening

 Laget som knep en silverplacering när den första omgången i division 2 gick av stapeln hos 
 Eds Ryttarförening. 

BAKLUCKE- 
 LOPPIS

VÄLKOMNA TILL  
BAKLUCKELOPPIS  

PÅ ALE GOLFKLUBBS  
PARKERING VID  

KUNGSGÅRDEN I ALVHEM

LÖRDAG
26 APRIL
KL 10–14

FÖR MER INFO:
WWW.ALEGK.SEMattias Ögren och övriga ÄIK-are lyckades inte få hål på Neu-

trala IF. Det blev förlust hemma på Älvevi med 0-1.

Forwarden Oscar Gärdéus 
hade ingen lycka med sig i 
mötet med Neutrala utan fick 
lämna Älvevi mållös.
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”Det sämsta 
jag har sett”

ÄIK-tränaren Peter Eriksson:

HERR

Lödöse/Nygård IK -
Hjärtums IS 

Fredag 25/4 kl 18.30 på Tingevi

DAM

Lödöse/Nygård IK -
Skepplanda BTK 
Lördag 26/4 kl 15.00 på Alevi

Div 6D Göteborg
Älvängens IK – Neutrala IF 0-1 (0-0)

FOTBOLL


