
VECKA 34         NUMMER 30|26 SPORT

HJÄRTUM. Alvhems IK 
fi ck en tung inledning 
på höstsäsongen.

Det blev storstryk i 
Göta älvdalsderbyt på 
Billerödsvallen.

Det hjälpte inte att 
Emanuel Stensson gav 
gästerna ledningen efter 
26 minuter.

Hjärtumsegern var odisku-
tabel. Hemmalaget hade ett 
par riktigt fi na chanser inn-
an AIK överraskande gjorde 
0-1. Glädjen blev dock kort-
varig ty tre minuter senare 

kunde Marcus Algevi kvit-
tera och innan paussignalen 
ljöd var HIS i ledningen med 
3-1 efter ett självmål och se-
dan nätrassel av Jesper Val-
tanen.

Hjärtums frejdiga offensiv 
fortsatte i den andra halvle-
ken och ”femettan” fullbor-
dades efter mål av Mikael 
Persson och Marcus Algevi, 
som i och med den fullträffen 
blev tvåmålsskytt i matchen.

För Alvhem gäller det att 
ladda om batterierna då laget 
har ett nytt derby att se fram 
emot redan i kväll (läs tisdag) 
mot Lödöse/Nygård hemma 
på Gläntevi.

JONAS ANDERSSON

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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Tung start för AIK
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Emanuel Stensson gjorde Alvhems enda mål i Göta älvdalsder-
byt mot Hjärtum, som slutade med förlust 5-1.

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1 (3-1)

RESULTAT

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Alingsås KIK 
Lördag 23/8 

kl 15.00 
på Tingevi

Ett stort manfall hos serie-
ledande Skepplanda BTK 
skapade oro i leden. Den 
nya tränarstaben Jonas An-
dersson och Emrik Eklund 
fi ck gräva djupt efter till-
gängliga spelare. Veteraner 
som Svante Larsson, Jonas 
Bäck och Jimmy Johansson 
kallades in. Dessutom fi ck 
Emrik Eklund själv dra på 
sig tröjan. Samtliga spelade 
under den andra halvleken.

– Sjukdomar, skador och 
allsköns orsaker försatte oss 
i en närmast hopplös situ-
ation. Jag är stum av be-
undran för dessa rutinerade 
killar som med stort hjärta 
för klubben ställde upp med 
kort varsel. Nu håller vi tum-
marna för att det redan nästa 
vecka ser bättre ut, konstate-
rade Jonas Andersson.

När matchen väl var igång 
hade SBTK marginalerna på 
sin sida. Ett självmål i första 

minuten följdes av 2-0 signe-
rat Alexander Andersson. 
Innan första halvlek var över 
hade hemmalaget genom 
samme Andersson prickat in 
trean.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nol vann 
även det andra derbyt 
mot Nödinge.

Denna gång var det 
dock tuffare.

– Jag tycker Nödinge 
ska ha en stor eloge 
för sin insats, men de 
orkade inte riktigt. Vi 
har en helt annan bredd, 
summerade Nolträna-
ren Peter Karlsson sina 
intryck.

I närmast perfekta förhål-
landen avgjordes årets an-
dra derbyfest på Vimmervi 
mellan Nödinge och Nol. 
Matchen var en kvart gam-
mal när gästernas suveräne 
mittback Raied Juma pla-
cerade in en frispark till 0-1. 

Hemmalaget var inte ofar-
ligt. Niklas Koppel tving-
ades till fl era kvalifi cerade 
räddningar.

– Inställningen i för-
sta halvlek var inte vad den 
borde. Ska vi vinna serien 
måste vi visa större ödmjuk-
het, annars kommer vi gå på 
fl era nitar. Det blev bättre 
efter paus, men vi måste lära 
oss att spela som ett lag i 
90 minuter. Vi lever väldigt 
mycket på att vi är svåra att 
göra mål på. Framåt måste vi 
vässa oss betydligt, men idag 
saknade vi också Bojan Illic. 
Vi får en annan fart i spelet 
när han är tillbaka, förklara-
de Peter Karlsson.

I slutet av den första ak-
ten fi ck Nol chansen från 
straffpunkten, men Jesper 
Pedersen hade lämnat skär-
pan hemma. Målen lät vänta 
till den andra halvleken. En 

kvart hade gått när
Markus Hansson luftade 

kanonen och tryckte in 0-2. 
Distansskottet gick i mål via 
stolpen. Martin Eriksson 
tog också stolpen till hjälp 
när han fastställde 3-0 från 
nära håll.

– Vi förlorar mot ett bätt-
re lag, framför allt är de bätt-
re tränade. Jag tycker ändå 
att vi står upp väldigt bra och 
jag är faktiskt nöjd med väl-

digt mycket. Det var en rolig 
match att spela, en bra do-
mare och en skön stämning 
på plan, sa Magnus Olofs-
son, spelande assisterande 
tränare i NSK.

Nol toppar tabellen fem 
poäng före Lundby IF 06 
och sex poäng före Finlandia 
som dock har en match min-
dre spelad.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Ny derbyseger
för Nol IK

Raied Juma jublar efter sitt 1-0-mål på en välplacerad frispark.

Fler bilder på alekuriren.se

Tränare Jonas Andersson fick 
användning för sina vetera-
ner på bänken. Jimmy Jo-
hansson och Emrik Eklund 
gjorde Jonas Bäck och Svante 
Larsson sällskap på plan efter 
paus.

Alexander Andersson blev 
tvåmålsskytt när SBTK bese-
grade Hedared.

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)

FOTBOLL

Veteraner räddade SBTK

vs

VÄNERSBORGS IF
Fredag 22 aug  kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

SKEPPLANDA. Skepplanda BTK saknade hela nio or-
dinarie spelare inför fredagens möte med Hedared.

Då ställde veteranerna upp.
Hemmalaget tog till sist en mycket säker seger.
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