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SKEPPLANDA. Skepp-
landa förlorade stort 
mot serieledarna Hol-
malund på Kristi him-
melfärdsdagen. 

Men slutsiffrorna 7-
4 var missvisande i en 
match som var ganska 
jämn.

Lagets nya tränare 
och tillika fotbollsprofil 
i Skepplanda, Stig Pers-
son, tror på en toppla-
cering i serien.

Trots att vårvädret visade sin 
sämsta sida hade ett fyrtiotal 
personer kommit till Forsval-
len för att se seriefinalen 
mellan Skepplanda och Hol-
malund i damernas division 
tre. Regn och kyliga vindar 
härjade och det hala gräset 
och våta bollen orsakade en 
del misstag på plan. 

– Man ska inte skylla ifrån 
sig när man förlorar, de var 
lite bättre än oss, säger Stig 
Taxi Persson. 

Matchen inleddes med 
ett par bra 
chanser åt 
båda håll men 
när Holma-
lund efter tio 
minuter fick 
göra både ett 
och två mål gick luften ur 
Skepplanda. Gästernas mål 
gjordes av Antonia Ferm 
Sandberg som till slut blev 
femmålsskytt. Skepplanda 
fortsatte att skapa chanser 
matchen igenom, men hade 
svårt att få till avsluten. Ett 
passivt försvarsspel ledde till 
att Holmalund kunde gå ifrån 
till 7-2 i andra halvlek innan 
Skepplanda vaknade till och 
bjöd på lite kamp på planen. 
Josefine Claesson lobbade 
vackert in 7-3 och Amanda
Errind avslutade målskyttet 
med en fint placerad straff i 
nättaket.

– Catrine Aronsson var 

den som jobbade hårdast, så 
som jag velat att alla skulle ha 
gjort på plan, säger Stig Pers-
son.

Även Amanda Errind, som 
gjorde tre av målen, och Jen-
nifer Thiel, var bra. Med 
kvarten kvar att spela skada-
des dock Jennifer Thiel och 
kan bli borta en längre tid. 

Det är ett 
stort avbräck 
för Skepp-
landa. Nit-
t o n å r i n g e n 
har öst in mål 
under våren 

och gjort sex mål på tre mat-
cher i serien.

– Jennifer är vår enda givna 
spelare, ett ess i laget. Om 
hon blir borta länge känns 
det värre än att vi fick stryk 
mot Holmalund. 

Förebyggande
Annars har Skepplanda haft 
tur och sluppit skador. I år 
har de dessutom satsat på 
skadeförebyggande träning 
varje vecka.

– Vi har kunnat ställa upp 
med de elva bästa spelarna i 
samtliga seriematcher här i 
början, säger Stig. Idag var 
Mathilda Errind förkyld men 

annars är alla med.
Målsättningen är att 

komma bland de tre bästa i 
tabellen och Stig Persson tror 
att laget kan gå upp i tvåan 
igen nästa år. Inför säsongen 
tappade laget Annika Grund 
som var en av de allra vikti-
gaste spelarna.

– Med Annika på plan hade 
vi inte haft lika stora problem 
med Antonia Ferm Sandberg 
och då hade Holmalund inte 
varit lika bra, konstaterar 
Stig.

Tänker bara fotboll
Nya tränaren Stig Persson 
är en välkänd profil i Skepp-
landa med 462 matcher för 
a-laget och han ligger högt 
upp på listan över flest gjorda 
mål.

– Jag tänker bara fotboll. 
Det är som om det enda som 
är viktigt i mitt liv är fotboll, 
berättar han.

Därför är det väl inte 
så konstigt att döttrarna 
Amanda, 17, och Mathilda
Errind, 19, spelar i Skepp-
landas damer nu. 

– Jag har tränat Amanda 
sedan hon började spela fot-
boll och det är kul att kunna 
prata om fotboll med henne.

Han ser inga problem med 
att vara pappa när det är dags 
för laguttagningar.

– Amanda är given i laget 
och det gör det lättare, berät-
tar Stig. Och de senaste två 

veckorna, då har Mathilda 
varit borta för skolarbete och 
denna vecka var hon sjuk. Då 
är det självklart att hon inte 
spelar matcherna.

Storförlust för Skepplanda i seriefinalen
Men årsfärske damtränaren, Stig Persson, tror på topplacering

Stig Persson är ny tränare för Skepplandas damer. Han har 
själv spelat över 400 matcher för Skepplanda och pytsade in 
140 mål.

Sjuttonåriga Amanda Errind var, med sina tre mål, en av de bästa spelarna när Skepplanda 
förlorade mot serieledarna Holmalund med 7-4.
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FOTBOLL
Div 3 Västergötland dam, tor 17/5
Skepplanda – Holmalund 4-7 (1-5)
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ALVHEM. Det produ-
cerades lika många 
mål som det var 
åskådare på Gläntevi.

Alvhems IK utklas-
sade Trollhättans IF 
med klara 6-2 (5-1) 
på Kristi himmelfärds 
dag.

– En verklig urladd-
ning, konstaterade en 
belåten hemmaträ-
nare i Derry Larsson.

Efter att ha förlorat med 
2-0 mot Trollhättans FF 
senast var det ett revansch-
suget Alvhem som tog sig an 
TIF i torsdags. Det märk-

tes inte minst i mat-
chinledningen då 
det blåklädda hem-
malaget var steget 
före sina gäster mest 
hela tiden och redan 
i halvtid var segern 
bärgad.

– Vi gör det bra. 
Det är svårt att mala 
på i samma tempo i 
den andra halvleken 
när man har 5-1 att 
gå på, så jag får ändå 
vara nöjd med killarnas 
insats, summerade Derry 
Larsson efter slutsignalen.

Daniel Hanzén var väg-
visare i hemmalaget som 
med tre mål och ett upp-

offrande arbete gjorde livet 
surt för gästerna. Hela laget 
ska emellertid ha beröm för 
en väl genomförd match, 
som lovar gott inför nästa 
veckas svåra bortakamp 

mot favorittippade Solle-
brunn.

– En svår match, men 
jag hoppas åtminstone att 
vi ska kunna nå ett kryss, 
avslutar Derry Larsson.

Alvhems IK 
revanscherade 
sig och vann
– 6-2 hemma mot TIF

PÅ GLÄNTEVI
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

En samling nöjda målskyttar efter Alvhems 6-2-vinst mot Trollhättans IF i torsdags. Från 
vänster: Anders Claesson, Daniel Hanzén (tre mål), Nicolas Myrén och Jimmy Lidén.

GÖTEBORG. Söndagen den 13:e 
maj blev en jubeldag för Älväng-
ens IK. 

Då lyckades laget äntligen 
vinna sin första seriematch för 
säsongen. 

3-1 blev segersiffrorna borta 
mot Göteborgs SIF.

Händelsen inträffade på Mossens IP 
och efter slutsignalen var det uppåt 
värre hos ÄIK. Lyckliga målskyttar var 
Svante Larson, Daniel Larson och Ali
El-Refaei.

Samtliga i laget gjorde en stark insats 
och tränaren Håkan Tidstrand var 
mycket nöjd med samtliga.

– Hade vi spelat så tidigare är jag säker 
på att tabelläget sett gynnsammare ut, 
men jag hoppas det har vänt för oss.

– På söndag är det återigen kniven 
på strupen då ledande Kode kommer 
till Älvevi, säger Håkan som hoppas på 
en upprepning från matchen mot Stu-
denterna.

ALLAN LARSON

Årets första 
seger för ÄIK


