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SKEPPLANDA. Det var 
allsvenskt besök på 
Forsvallen i tisdags-
kväll.

Skepplandas damer 
tog emot Falköping i 
DM.

Det blev visserligen 
förlust för hemmat-
jejerna, men laget föll 
med hedern i behåll.

– Jag är jättenöjd med att vi 
inte gjorde bort oss. Falkö-
ping fick både springa och 
svettas för segern. Innan var 
jag orolig för att vi skulle för-
lora med 15-0 och sådant 
sätter sig i huvudet. Nu går 
vi trots förlusten stärkta ur 
det här, säger SBTK:s träna-
re, Stig Persson.

Någon pro-
menadseger 
var det inte tal 
om för Falkö-
pings del. Det 
tog 25 mi-
nuter innan 
nollan på Forsvallen spräcktes 
och det var dessutom något av 
ett slumpmål.

– Det var menat som ett 
inlägg från 30 meter, men 
bollbanan blev så olycklig att 
den droppade in i krysset, be-
rättar Persson.

Det målet borde egentli-
gen inte heller ha varit led-
ningsmålet, det borde ha varit 
kvitteringen. Strax innan hade 
nämligen Skepplandas Jose-
fine Claesson ett drömläge  
fri med målvakten.

– Hon ville undvika att av-
sluta med vänstern och för-
sökte istället passa bollen 

vidare. I efterhand är det sol-
klart att hon borde skjutit med 
vänstern, den är inte alls så 
”pjåkig”, menar Stig.

Stor publik
Allsvenska Falköping lockade 
över 100 personer till Forsval-
len. De svenska elitdamerna 
var självklart ett nummer för 
stora. De var snabbare, starka-
re och säkrare i allt de gjorde 
med bollen. Att bara låta dem 
göra tre mål i varje halvlek ska 
därför ses som en beundrans-
värd insats.

– Vi står upp bra och ger 
inte bort något gratis. Ceci-
lia Hurtig gör en enorm ar-
betsinsats på mittfältet. Hon 
springer nästan sönder ett all-
svenskt lag, berömmer Pers-
son vars damer ställs mot se-

rieledande 
Holmalund 
på söndag.

– För vår 
del gäller 
bara seger 
om vi ska vara 

med och kämpa i toppen på 
serien.

Förhoppningsvis är både 
Nathalie Ekman (skadad) 
och Catrine Aronsson 
(avstod) tillbaka i avgöran-
dets match.

– Forsvallens tjejer föll med 
flaggan i topp
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FOTBOLL
DM tisdag 21 aug, Forsvallen
Skepplanda – Falköping 0-6 (0-3)

Cecilia Hurtig 
tillhör de yngsta 
tjejerna i Skepp-
landas damlag, 
men mot elitda-
merna var hon 
ett av de största 
hoten.

Skepplandaförsvaret hade 
mycket att stå i när all-
svenska Falköping hälsa-
de på.

FOTBOLL
Division 4 Västergötland V
Skoftebyn – Skepplanda 2-0 (2-0)
Matchens kurrar SBTK: Fredrik Nils-
son 3, Mattias Othzén 2, Emanuel 
Stensson 1.
Inland – Lidköping 0-3
Corner – Lilla Edet 0-2
Mål LEIF: Stefan Berndtsson, Mats 
Johansson (straff).
Division 5 A Göteborg
Gårda – Älvängens IK 1-3 (0-2)
Mål ÄIK: Ali El-rafei 2, Jens Nilsson.
Kommentar: När samtliga i laget har 
den rätta inställningen, ja då brukar 
det gå vägen, sade ÄIK-tränaren 
Håkan  Tidstrand efter höstsäsongens 
första seger. Matchens kurrar: Ali 
El-rafei 3, Jimmy Thörnqvist 2, Fredrik 
Andersson 1.

Älvängens IK – Marieholm BoIK  
4-2 (2-1)
Mål ÄIK: Daniel Larsson 2, Jens Nils-
son, Ali El-Refaei.
Matchens kurrar: Fredrik Andersson 3, 
Ali El- Rafei 2,  Magnus Lindgren 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Hermansby 8-0
Arvesgärde – Nol 3-0

Division 6 Trollhättan
Alvhem – TFF 1-1
Trollhätans IF – Alvhem 1-2
Kronogården – Nygård/Lödöse 0-10
Göta – Trollhättans IF 2-4

Division 7 D Göteborg
Lundby 06 – Bohus 6-1
Surte – Säve 3-4

Division 4 A Göteborg, damer
Johanneberg/Landala – Nol 7-1

Division 4 B Göteborg
Ytterby IS-Ahlafors IF 1-1 (0-0) 
Mål AIF: Maria Rydgren.
Matchens kurrar: Andrea Lindgren 
3, Ann-Sofie Råneby-Johannesson 2, 
Cecilia ”CG” Gustafsson 1.

Division 5 Trollhättan, damer
Nossebro – Nygård/Lödöse 0-2
Mål N/L: Josefine Bergström, Gabriella 
Jonasson.

Junior-DM Västergötland
Skepplanda – Falköping 1-0
Mål SBTK: Danny Eriksson.

7-mannaserie
Älvängens Färg - Sega Steget 0-5
Ale Byggen - Lödöse 5-5
Hålanda - Damille 4-6
Sega Steget       7  7  0  0  54    12  42  21
Damille              7  6  0  1  38    20  18  18
Älvängens Färg 7  4  0  3  31    20    11  12
Lödöse               7  2  1  4  23    32   -9    7
Ale Byggen         7  0  2  5  11    46  -35   2
Hålanda             7  0  1  6  17    44 -27     1

Division 2 Västergötland södra D
Skepplanda – Timmele 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Matilda Errind, Amanda 
Errind. Matchens kurrar: Catrine 
Aronsson 3, Jennifer Thiel 2, Victoria 
Thiel.
Kommentar: Skepplanda vann nyck-
elmatchen hemma mot Timmele med 
uddamålet. Det blev en välspelad och 
anfallsglad fotboll som presenterades 
med målchanser åt båda håll. Skepp-
landa tog ledningen, men gästerna 
hann kvittera före pausvilan. Timmele 
jagade ett ledningsmål i andra halvlek 
och hade bland annat två stolpskott 
innan Amanda Errind satte segermålet 
i nätmaskorna en kvart före slutet.

Division 2 Västergötland södra
Holmalund 12        42        33
Nittorp 12        32        30
Skepplanda 12        33        27
Timmele 12        16         24
Byttorp 12        -3         18
Ulricehamn 12        -17        13
Kronäng 12        -13        10
Rydboholm 12        -19         9
Örby 12        -28        7
Alingsås 12        -43        1

TROLLHÄTTAN. Form-
starka Skoftebyns IF 
blev en för svår nöt 
att knäcka för Skepp-
landa BTK.

Hemmalaget vann 
med 2-0 (2-0) på 
Nysätra IP.

– Nu krävs det fem 
segrar på de återstå-
ende sju matcherna 
om vi ska kunna hänga 
kvar, säger veteranen 
Jimmy Johansson 
som gjort come back i 
SBTK i höst.

Efter segern mot Inland 
hoppades SBTK-support-
rarna att laget hade hittat 
vinnarspåret. Tabelljum-
bons äventyr i Trollhät-
tan på måndagskvällen blev 
emellertid ingen munter 
historia. Skoftebyn kunde 
ta tredje raka segern efter 
att ha avgjort tillställningen 
redan före pausvilan.

– Det var en ganska jämn 
match, men Skoftebyn var 
lite bättre än oss, säger tro-
tjänaren Jimmy Johansson 
som fick se hemmalaget 
göra 1-0 redan i den åtton-
de spelminuten.

– Vi släpper in bakläng-
esmål i början på matcher-
na nästan varje gång. Det är 
jobbigt att behöva kämpa i 
uppförsbacke, säger Jimmy.

2-0 ordnade inhopparen 
Faddy Dauod när han skal-
lade in en hörna i den 38:e 
matchminuten.

Gästerna stred tappert 
för en reducering under 
den andra halvleken, men 
utan att lyckas. Förlusten 
innebär att Skepplanda har 
åtta poäng upp till kvalplat-
sen som strömslaget Inlands 
IF innehar för tillfället.

– Än är det inte kört. Vi 
ska göra allt vad vi kan för 
att reda upp det här, lovar 
Jimmy Johansson.

JONAS ANDERSSON 

SBTK nollade på Nysätra
– Nu ser det mörkt ut för gulsvart

ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK hade pressen på 
sig att vinna det vik-
tiga bottenmötet mot 
Marieholm. 

Det blev en tuff upp-
gift i båda perioderna 
och inte förrän i slut-
skedet kunde Daniel 
Larsson punkterna 
matchen. 4-2 blev 
hemmalagets seger-
siffror.

Det blev verkligen kämpigt 
för de båda lagen då Älvevi 
mer liknade ett träsk efter 

all nederbörd. Speciellt i 
den andra byttes spelarna in 
på löpande band, då orken 
var på upphällningen.

Hos gästerna var man lite 
besvikna att man inte fick 
någon poäng, men medgav 
att ÄIK vann rättvist.

– Vi fick inkassera tre gula 
kort och dessutom fick ÄIK 
två mål bortdömda för off-
side, där det ena var mycket 
tveksamt, sade man hos de 
rödblå.

Genom vinsten försvann 
ÄIK:s förhatliga tabellä-
ge och nu gäller det att inte 

tappa alltför mycket under 
kommande höstmatcher.

ÄIK har en stabil fyrbacks-
linje där Jimmy Thörn-
qvist och Svante Larson 
får dra det tyngsta lasset. 
På mitten är det ganska sta-
bilt med Fredrik Anders-
son och Magnus Lindgren 
och framåt jagar trion Ali 
El- Refaei, Jens Nilsson 
och Ricardo Nascimento i 
bästa förmåga. 

Älvängen vann viktigt 
bottenmöte

Nästan allsvenskt, 
Skepplanda!Skepplanda!

Glada målskyttar hos ÄIK, från vänster Daniel Larson 2, Ale El-Refaei och Jens Nilsson.
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