
SKEPPLANDA. Ljumsk-
muskeln gick helt av för 
sex veckor sedan och 
hela idrottskarriären 
såg ut att vara över.

I onsdags gjorde 
Fredrik Nilsson sensa-
tionellt comeback på 
Skepplandas mittfält.

Det blev seger direkt.

– Jag har väl bra läkekött. 
Normalt sett börjar man 
träna lite försiktigt efter åtta 
veckor. Jag började köra i 
förra veckan och idag var det 
ju match, säger Fredrik Nils-
son, 33, värvad från Älväng-
ens IK i år.

Tillsammans med Mikael 
Maliniemi bildade han navet 
på SBTK:s mittfält – ett tungt 
och tufft sådant.

– Det funkade bra i första 
halvlek, då hade vi full kon-
troll på dem. Sen vet jag inte 
vad som hände. Själv så trött-
nade jag, erkänner Nilsson 
efter att ha klivit av i mitten 
på andra halvlek.

Det var nog många i publi-
ken runt Forsvallen som und-
rade vad som sades i omkläd-
ningsrummet under pausvi-
lan. Skepplanda hade i den 
första halvleken överrumplat 
sin motståndare vid tre tillfäl-
len. 1-0 kom i den femte mi-
nuten genom Alexander Od-
lander. 2-0 lyfte Mikael Ma-
liniemi in över målvakten, 
fint assisterad från kanten av 
Christoffer Küchler, i den 
18:e minuten.

Trots den ena fantom-
paraden efter den andra av 
Samuel Odengard i hem-
mamålet fick han till sist 
vittja nätet i matchminut 25. 
Strax före halvtid såg Mali-
niemi återigen till att placera 
in kulan. Ett markskott med 
vänstern, 3-1.

– Strålande. Vi kontrolle-
rade händelserna och spela-
de runt bollen. Vi attackera-
de på kanterna och fick utdel-
ning. Fotboll handlar mycket 
om självförtroende. Till skill-
nad från de två tidigare mat-
cherna så slapp vi släppa in 
några billiga mål i inledning-
en, analyserar SBTK-träna-
ren, Thomas Hvenfeldt.

Men så kom snacket i halv-
tid.

– Vi var överens om att bara 

fortsätta spela. Vi skulle inte 
ändra någonting. Framför allt 
så skulle vi inte backa hem, 
säger Hven-
feldt.

Det var dä-
remot precis 
vad som 
hände.

Skepplanda 
placerade mer eller mindre 
hela försvarslinjen i eget 
straffområde. Gästande Vin-
ninga som knappt fått låna 
bollen i första halvlek fick nu 
äga både plan och kula.

– Det kändes väldigt onö-
digt. Vi kanske inte orkade 
riktigt och blev lite fega när vi 
hade 3-1 att gå på. Det kunde 
straffat sig.

Det gjorde det. En korrekt 
dömd straffspark betydde re-
ducering till 3-2 och tio mi-
nuter kvar att spela.

– Otroligt skönt att vi lyck-
ades reda ut. Killarna behöv-
de en seger och det här är 
ett av lagen som vi måste slå 
hemma, menar Hvenfeldt.

Han gladde sig naturligt-
vis mycket åt att ha nyförvär-
vet Fredrik Nilsson tillgäng-

lig igen.
– Han 

kommer göra 
stor nytta i 
det här laget. 
Fredrik är 
tuff och stark. 

Han pratar och hörs mycket. 
Det behöver våra yngre och 
mer orutinerade spelare. Alla 
måste också förstå att det gör 
ont att ta poäng – ännu ondare 
att vinna varje match.

På måndag väntar Inland 
borta. Ett Inland som häp-
nadsväckande parkerar 
på jumboplatsen efter tre 
knappa förluster. Det lär bli 
tuffast tänkbara motstånd för 
SBTK.

Fotnot: I lördags förlorade SBTK borta 
mot Lidköping med klara 4-0.
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FOTBOLL I ALE

Onsdag 16 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Blå Staden/
Tingstad

Tisdag 15 maj kl 19.00
Nolängen

Nol dam – Åkered

Onsdag 16 maj kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Kungälv

Lördag 12 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Torsdag 17 maj kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam –
Holmalund

Torsdag 17 maj kl 16.00
Gläntevi

Alvhem –
Trollhättans IF

Fredag 18 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Albanska

Söndag 20 maj kl 17.00
Älvevi

Älvängen – Kode

Söndag 20 maj kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda –
Skoftebyn

Division 2 V Götaland
Lördag 12 maj kl 15.00, Sjövallen

Ahlafors IF - Melleruds IFAhlafors IF - Melleruds IF
Matchvärd:

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Vardagar 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16. Tel. 031-46 29 00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Vardagar 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16. Tel. 031-46 29 00

Första segern för Skepplanda

PÅ FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 4 Västergötl västra, ons 9/5
Skepplanda – Vinninga 3-2 (3-1)

– Och första matchen för nyförvärvet Fredrik Nilsson

Mikael Maliniemi, lagkapten och tvåmålsskytt, i Skepplanda BTK som i den tredje omgången äntligen tog full pott.

Fredrik Nilsson gjorde sensationell comeback i SBTK efter sin 
svåra ljumskskada – och visst höll Nilsson – och ljumsken.

Lilla Edet  3 7 7
Lidköping  3 6 7
Arentorp  3 2 7
Skoftebyn  3 2 5
Trollh BOIS  3 2 4
Corner  3 0 4
Elmer/Fåglum  3 -1 4
Vinninga  3 -1 3
Skepplanda  3 -4 3
Vara  3 -6 3
Råda  3 -2 2
Inland  3 -5 0
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