
Helgen 4-6 april hölls 
det sista regionlägret för 
fl ickor födda -99 i Hel-
singborg och av 24 uttagna 
spelare kom fyra från Ale 
Basket. Regionlägren är en 
del av spelarutvecklingen i 
Sverige med inriktning på 
landslagsverksamhet och 
från varje region (Norra, 
Östra, Mellersta och Södra) 
väljs ett lag med 15 spelare 
ut. Dessa lag spelar sedan 
helgen 23-25 maj Miki 
Herkel Cup och därifrån 
väljs ett 20-tal spelare ut för 
att representera Sveriges U 

15-landslag. 
Två av Ales spelare, 

Linda Karlsson och Louise 
Svensson, valdes ut till att 
representera Södras lag i 
turneringen och Emma 

Olsson och Marielle Me-
lander togs ut som förstare-
server. Detta måste ses som 
ett mycket gott betyg till 
tjejerna och vi önskar dem 
stort lycka till i framtiden.

NYGÅRD. 250 personer 
kom för att se premiär-
derbyt på ett soldränkt 
Alevi.

Publiken kunde inte 
annat än imponeras av 
gästerna, som vann på 
ett övertygande sätt.

– Tjejerna jobbade 
hårt och vi hade en dag 
när spelet stämde, sam-
manfattade SBTK-träna-
ren Stig Persson belåtet.

Det som på förhand var ett 
ovisst Göta älvdalsderby ut-

vecklade sig till en styrkede-
monstration från gästernas 
sida. SBTK var numret stör-
re än sina motståndare och 
visade stundtals upp en char-
mant offensiv.

– Den första halvtimman 
är vi riktigt bra, säger Stig 
Persson som fi ck se Amanda 
Errind göra 0-1 efter knap-
pa kvarten, junioren Sophie 
Högrell 0-2 efter 22 minuter 
och Emelie Johansson spä 
på till 0-3 kort därefter.

– Vi har mött relativt bra 
motstånd under försäsongen. 
Även om resultaten inte varit 
något att hurra över så har vi 
inte uppträtt 
så pjåkigt 

ändå. Det fi nns kvaliteter i 
laget, förklarar Stig Persson.

I den 75:e matchminuten 
reducerade Lödöse/Nygård 
till 1-3 genom Rebecca 
Heinerås. Någon riktig 
nerv blev det emellertid inte 
ty med sex minuter kvar att 
spela satte Andrea Lindgren 
1-4. Hon fastställde även 
slutresultatet 1-5.

– Man ska inte dra för 
höga växlar efter en match. 
Nu gäller det att blicka fram 
emot nästa uppgift som är 
Äspereds IF hemma på sön-
dag, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

STORA MELLBY. Skepp-
landa BTK studsade 
snabbt tillbaka och in i 
serien efter den tunga 
premiärförlusten mot 
Dardania på skärtors-
dagen.

Mot Stora Mellby 
svarade de gulsvarta 
gästerna för en mycket 
homogen insats.

Spjutspetsen Christian 
”Figge” Rönkkö blev 
tvåmålsskytt.

Det fanns en hel del fråge-
tecken kring SBTK:s insats 
mot Boråslaget Dardania. 
Utropstecknen var desto fl er 
efter 4-0 borta mot Stora 
Mellby.

– Stabilt rakt igenom. Vi 
visar en väldigt bra attityd 
över 90 minuter, konstatera-
de mittbacken Mikael Ma-
liniemi som svarade för en 
prickfri insats.

Gästerna tog ledningen 
efter 20 minuter genom Li-
nus Carlsson och ökade på 
till 2-0 i den 37:e minuten 
på ett mycket vackert anfall. 
Daniel Larson serverade 
bollen på silverfat till Danny 
Eriksson som bara hade att 
buga in bollen i mål.

Markus Samuelsson fi ck 

göra en riktigt bra räddning 
i början på den andra halv-
leken, mycket mer skapande 
inte hemmalaget i sin jakt på 
en reducering. När matchu-
ret visade 81 minuter avgjor-
des tillställningen defi nitivt 
när Christian Rönkkö satte 
3-0. Samme man fastställde 
slutresultatet med minuten 
kvar att spela, då han förpas-
sade Linus Carlssons vän-
sterhörna i nät.

– Som forward är det all-
tid viktigt att få göra mål. 
Det kändes bra idag och alla 
var grymt taggade. Då är vi 
svårslagna. Nu gäller det att 
vi fortsätter på den här in-
slagna vägen, sammanfattade 
en belåten tvåmålsskytt efter 
slutsignalen på Brynet.

Nästa match för SBTK 
spelas hemma mot Sparsörs 
AIK på tisdag. 
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Christian ”Figge” Rönkkö gjorde två av målen när Skepplanda 
BTK bortabesegrade Stora Mellby med 4-0.
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Div 2 Västergötland S
Lödöse/Nygård IK – Skepplanda BTK 1-5

FOTBOLL

Div 5 Västergötland V
Stora Mellby SK – Skepplanda BTK 0-4

FOTBOLL

– Bortavann mot Stora Mellby 
SBTK studsade tillbaka
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Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

Matilda Errind var strålande när hennes Skepp-
landa BTK besegrade Lödöse/Nygård i lördagens 
Götaälvdalsderby på Alevi med klara 5-1.
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Storpublik såg derbyt på Alevi

ALVHEM. Fredagen den 
9 maj arrangeras Ale 
Celebrity Golf.

Ett tiotal kändisar 
kommer att medverka 
på tävlingen tillsam-
mans med Ale GK:s 
medlemmar och spon-
sorer.

I startfältet märks 
gamla kända fotbolls-
profi ler som bland 
andra Björn Nordqvist, 
Ralf Edström och Stefan 
Rehn.

Idén föddes på Black Moun-
tain i vintras när Lennart 
Johansson och Lisbeth 
Karlberg hälsade på Rikard 
Karlberg.

– Rikards blivande svär-
far är den förre Blåvitt och 
landslagsspelaren Stig Fre-
driksson. Jag frågade ho-
nom om det inte skulle vara 
möjligt att skapa ett event 
med kändisar på Ale GK. 
Det visade sig inte vara några 
som helst problem, berättar 
Lennart.

På den vägen är det. Ale 
GK:s styrelse med Merja 
Forsäng i spetsen nappade 
givetvis på idén.

– Självklart! Det är jät-
tekul att kunna genomföra 
ett sådant här arrangemang. 
Kändisarna ställer upp gratis 
och får bara en lunch som 
tack för besväret, förklarar 
Merja.

Utöver redan nämnda 
kändisar har Ale GK ock-
så fått klartecken från Jane 

Thörnqvist, Håkan Sand-
berg, Mikael Nilsson och 
brottarlegenden Christer 
Gulldén. Mycket tyder ock-
så på att IFK-ikonen Tor-
björn Nilsson dyker upp på 
Kungsgården. Och Stig Fre-
driksson själv naturligtvis.

– Vi kommer att spela i 
4-bollar med en kändis i var-
je lag. Tävlingsformen blir 
Irish Rumble, poängbogey, 
förklarar Ingvar Masser.

Klubbens sponsorer bi-
drar med åtråvärda priser. 
Segrande lag vinner en gol-
fresa till Donnafugata Golf-
resort & Spa på Sicilien.

– Vi har etablerat en kon-
takt med Scandjet som inne-
bär att vi kan erbjuda våra 
medlemmar bra rabatter till 
denna femstjärniga golfre-
sort, säger Merja Forsäng.

Nu håller arrangörskom-
mittén tummarna för up-
pehållsväder och solsken på 
tävlingsdagen.

– Allmänheten är hjärtligt 
välkomna att ta del av Ale 
Celebrity Golf, gå med längs 
banan om man vill det, po-
ängterar Lisbeth Karlberg.

Hur är banans kondi-
tion?

– Den är kanonfi n redan 
nu och om ett par veckor 
kommer den att vara i ännu 
bättre skick, avslutar Merja 
Forsäng.

Lennart Johansson, Lisbeth 
Karlberg, Merja Forsäng och 
Ingvar Masser sköter plane-
ringen inför Ale Celebrity Golf 
som äger rum fredagen den 9 
maj på Ale GK.

Björn Nordqvist är en av 
många gamla fotbollsprofiler 
som dyker upp i Alvhem nästa 
fredag.

Ale Basket visade 
framfötterna i 
Helsingborg

 En kvartett talangfulla spelare från Ale Basket. Från vänster 
 Louise Svensson, Emma Olsson, Marielle Melander och Linda 
 Karlsson. 

Kändisgolf på Ale GK

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


