
FOTBOLL I ALE

Tor 12 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

Fre 13 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Kungshamn

Fre 13 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Neutrala

Tis 17 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Främmestad

Ons 18 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Bosna

Ons 18 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Bjurslätt

Ons 18 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Hällesåker

VECKA 24         NUMMER 23|20 SPORT

Under Kristi Himmels-
färdshelgen deltog över 400 
lag i den stora ungdomstur-
neringen Basketfestivalen i 
Göteborg. Fyra av dessa lag 
kom från Lettland. Två från 
Kekava, ett samhälle sydväst 
om huvudstaden Riga och 
två från Bauska, en stad i 
södra Lettland nära gränsen 
till Litauen.

För andra året i rad hyrde 
man OK Alehofs anlägg-
ning i Dammekärr. Där 
trivdes alla ypperligt på den 
trevliga anläggningen och 
kunde njuta av frisk luft och 
fågelsång efter ansträngande 
dagar i idrottshallarna. Ett 

stort tack till OK Alehof för 
att ni ställde upp!

Sedan Lettland blev fritt, 
1991, har lag från Kekava, 
och ibland även från Bauska, 
deltagit i basketfestivalen. 
Huvudtränaren i Kekava, 
Andris Eglitis, har med sitt 
engagemang lyckats delta i 
festivalen 20 gånger. Barn 
och ungdomar från Lettland 
har fått möjlighet att möta 
såväl svenska som andra 
nationers lag i spännande 
matcher och få med sig ett 
antal medaljer. Men Andris 
påpekar även vikten av att 
barnen får se lite av Göte-
borg och får en möjlighet att 

träna sin engelska. En rund-
tur med Paddan och besök 
på Universeum brukar ingå. 
Och så förstås ett Lisebergs-
besök sista dagen!

Årets turnering blev väl-
digt lyckosam för de lettiska 
lagen. Bauskas 14-åringar 
kom ända till kvartsfi nal, 
Kekavas 13-åringar tog hem 
den stora segerbucklan i sin 
klass och i 11-åringarnas 
fi nal möttes Kekava och 
Bauska, så både guld- och 
silverbucklorna fi ck packas 
in i bussen hem till Lettland.

Sandra Roks

Basketspelande ungdomar från Lettland hyrde OK Alehofs anläggning i Dammekärr i samband 
med Basketfestivalen som avgjordes i Göteborg.
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Basketungdomar från
Lettland i Dammekärr

Det fanns fog för oron. 
Skepplanda kom till match 
med en lång rad spelare på 

frånvarolistan på grund av 
skador och avstängningar. 
Ett rutinerat garde fi ck så-
ledes kallas in på bänken, 
vilket skulle visa sig bli ett 
lyckat drag.

Den första halvleken slu-
tade mållös och underhåll-
ningsvärdet var sannerligen 
inget att hurra över. Publi-

ken på Forsvallen fi ck dock 
anledning att jubla i den 59:e 
matchminuten när Alexan-
der Andersson gav hem-
malaget ledningen med 1-0. 
Samme man drog sedan på 
sig sin andra varning och fi ck 
därmed lämna planen när 
drygt tio minuter återstod. 

Erfarenhet i form av in-
bytta trion Jimmy Johans-
son, Svante Larson och 
Jonas Bäck såg emellertid 
till att dämpa ångesten och 
ordnade så att samtliga po-
äng stannade i gulsvart ägo.

När matchuret visade på 
84 minuter slog Svante Lar-
son en frispark som Jonas 
Bäck mötte perfekt på den 
bortre stolpen och 2-0. Bäck 
blev sedan tvåmålsskytt när 
han med tur och skicklighet 
fi ck bollen i en båge över 
motståndarnas målvakt och 

fastställde slutresultatet till 
3-0 med bara sekunder kvar 
att spela.

– Vad säger man? Vilken 
bredd vi har i truppen! Skönt 
att kunna nyttja rutin när 
det som bäst behövs, säger 
Robert Bävermalm som till 
torsdagens möte med Säven/
Hol åtminstone får tillbaka 
den avstängda duon Emil 
Frii och Tobias Ottosson 
och möjligen även skadade 
Niclas Hylander.

Skepplanda toppar tabel-
len, två poäng före Främ-
mestad, och har bara släppt 
in fyra mål på nio omgångar. 
Ett imponerande facit! I mö-
tet med Sandared/Sjömar-
ken noterade SBTK-mål-
vakten Marcus Samuelsson 
säsongens sjätte nolla.

JONAS ANDERSSON

 Skepplandas försvarsspel 
 imponerar och målvakten 
 Marcus Samuelsson noterade 
 säsongens sjätte nolla när 
 Sandared/Sjömarken hemma- 
 besegrades med 3-0 på 
 Forsvallen i torsdags. 
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Segertåget fortsätter för SBTK

Div 5 Västergötland V
SBTK – Sandred/Sjömarken 3-0 (0-0)

FOTBOLL
Bultgatan 42 

Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  

www.toyotakungalv.se

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TISDAG 17 JUNI 

KL 19.00
SBTK – FRÄMMESTADS IK

Skänker pris till bästa spelare

SKEPPLANDA. SBTK:s segertåg fortsätter.
I torsdags kom åttonde raka vinsten.
– Jag var lite orolig inför matchen, men vilken 

underbar attityd som grabbarna visar upp, jublade 
hemmatränaren Robert Bävermalm direkt efter 
slutsignalen.

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IK

Fredag 13/6 kl 19.00 på Tingevi 

DAM

Lödöse/Nygård IK-
IK Friscopojkarna

Lördag 14/6 kl 15.00 på Tingevi

Division 2 Södra, dam
Lödöse/Nygård – 
IFK Ulricehamn 9-2 (5-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 5, Matilda 
Johansson 2, Rebecca Heinerås, 
Embla Persdotter.

FOTBOLL

Säker seger för NSK
NÖDINGE. Hålta hade 
som väntat inget att 
hämta på Vimmervi.

Nödinge kunde tämli-
gen enkelt slå vakt om 
poängen.

– När vi väl fi ck hål 
på dem kändes det 
kassaskåpsäkert, säger 
assisterande NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Måndagens uppskjutna 
match mellan tabelljumbon 

Hålta och Nödinge var jämn 
i 20 minuter. När Simon 
Enyck skickade in 1-0, sitt 
första av två mål denna kväll, 
tog hemmalaget kontroll på 
händelserna. 2-0 kom psyko-
logiskt precis före paus.

– Det är ingen match som 
kräver några större ord. Vi 
gör vårt och gick runt på 
mycket folk. Många fi ck 
speltid och det var bra. Vi 
gör det man kan begära, men 
inte mer, summerar Magnus 
Olofsson.

På fredag väntar tuffare 
motstånd, Hälsö borta.

Div 6 D Göteborg
Nödinge – IK Hålta 4-1 (2-0)

RESULTAT

Bernhad Hadenäs och NSK hade läget under kontroll när 
Hålta besegrades på Vimmervi med klara 4-1.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


