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- Älska handboll- Älska handboll

Hos oss är alla välkomna!Hos oss är alla välkomna!
Kontaktpersoner på dam/fl icksidan:

A-dam + junior
Kent Hylander 0704-38 52 58
Benny Sjöholm 0707-65 90 43

A-fl ick
”Christina” Kjellberg 0708-49 95 00

Flickor -94,-95,-96
Eva Gabrielsson 0704-36 02 90

Flickor -97,-98,-99
Håkan Persson 0706-25 49 92

Flickor -00,-01 Handbollsskolan
Håkan Persson 0706-25 49 92

Vill du vara med när vi drar igång 
i augusti? Kontakta oss snarast!

www.klubben.se/alehf

OBS! Möte för dam & damjuniorer 
10 juni kl 18.30 i Kulturhuset

SKEPPLANDA. Inte var 
det några champagne-
korkar som flög i taket 
efter SBTK:s ovän-
tade hemmaförlust mot 
nykomlingarna Solle-
brunns AIK.

0-2 slutade match på 
Forsvallen.

Båda målen fixade 
gästerna under mat-
chens inledande del.

”Vi är på rätt väg!” Ja, så 
står  det faktiskt i klubbens 
programblad. Efter många 
år i den fjärde divisionen, är 
det nära en katastrof att vika 
ner sig mot nykomlingarna 
från Bjärke, som kvalade 
till ”femman” i höstas. Men 
segern var helt i sin ordning 
och det var främst försvarets 
starka insatser under stora 
delar av matchen som höll 
målet fritt från vidare påhäls-
ning.

Redan efter dryga kvar-
ten hade gästerna fixat till 
sina båda fulltträffar. Sedan 
får hemmalaget ösa beröm-
mande ord över målvakten, 

Andreas Larsson. Utan 
honom hade förlusten stigit 
ytterligare i höjden.

Visst hade Skepplanda 
chanser att näta, men här 
liksom hos de gulsvarta fanns 
en säker sista utpost i Jimmy 
Johansson. Han var liksom 
flera av gästernas aktörer 
mycket alerta och gick verk-
ligen in för att kämpa.

I Skepplanda var dagens 
profil Johan Lorentsson, 
som i denna match med-
verkat i 212  A-lagsmatcher. 
Mycket duktig! En stark 
insats i försvaret visade Mat-
tias Othzén, som   speciellt 
gladde tränaren, Christian 
Andersson.

– Han är en värdefull 
klippa där bak liksom mål-
vakten Andreas Larsson, sade 
Andersson.

I fortsättningen hoppas 
alla SBTK-anhängare att 
spelarna hörsammar ordfö-
randen Benny Hanssons 
maning om harmoni och 
glädje, för då kommer fram-
gångarna.

ALLAN LARSON

Oväntad hemmaförlust för SBTK
– 0-2 mot Sollebrunns AIK

Mikael Maliniemi i kamp om bollen på Forsvallen, men SBTK i 
gula tröjor lyckades aldrig få hål på Sollebrunns försvar. Gäs-
terna vann med 0-2.

Framgångar för hemmahoppare
SKÅRBY. Det blev en 
stor framgång för 
nybyggda Troya Horse 
Arena, då den första 
utomhustävlingen i 
hopp arrangerades.

Arenans eget hem-
mahopp, Amanda 
Andersson, 15, vann 
110-klassen på hästen 
Amilton.

– Det var nervöst, 
men kul att jag lycka-
des vinna på hemmap-
lan, säger segerrytta-
ren.

Kungälvs Hästsportsklubb 
var arrangör och hade genom 
goda kontakter i näringslivet 
fått ihop ett digert prisbord. 
Det lockade inte mindre än 
250 starter.

– En fantastiskt siffra. Vi 
är mer än nöjda. Sedan är det 
väldigt roligt att deltagarna 
uttrycker en spontan glädje 
över hela evenemanget. Stödet 
från Troya Horse Arena är 
fantastiskt, säger Lena Wet-
terling, klubbens tävlingsle-

dare.
Helgens tävlingar genom-

fördes i ett strålande solsken. 
Det krävdes ett intensivt för-
arbete med att vattna och salta 
banan för att undvika sandrök.

– Vi har gjort allt som står 
i vår makt för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt, 
men det är svårt när vi inte får 
någon hjälp från ovan, konsta-
terar Katarina Andersson, 
funktionär under tävlingsda-
garna.

Ansträngningarna gav resul-
tat. Tävlingarna blev mycket 
lyckade. Lördagen inleddes 
med ponnytävlingar. Först på 
söndagen klev de större häs-
tarna ut. Där tävlar man i tre 
klasser, 110, 120 och 130 cm. 
Kungälvs Hästsportsklubbs 
ryttare, Amanda Andersson 
som också bor i närheten av 
Troya Horse Arena, lyckades 
likt en dröm ta hem pokalen. 
Hon vann på hästen Amilton 
och knep sedan även en sjät-
teplats med sin andra häst 
Ludvig. Caroline Johansson, 
även hon från KHK tog hand 

om femteplatsen på hästen 
Trolla.

120-klassen vanns av duk-
tiga Helen Landström från 
Lilla Edets Ridklubb på hästen 
Little Rose. Helen red flera 
hästar under tävlingarna. Lilla 
Edets RK skulle vinna mer. I 
den största klassen, 130 cm, 
var det extra nervöst eftersom 
mycket prispengar stod på 
spel.

Sex ekipage gick felfria och 
tvingades därför till omhopp-
ning. Ingen hade lyckats gå 
felfri när det var dags för den  
sista ryttaren, Annika Birklin 
från Lilla Edets RK på hästen 
Goretex. Den chansen mis-
sade inte rutinerade Birklin. 
Hon red säkert och lagom fort 
för att säkra såväl prischeck 
som segertäcke.

Till hösten är det dags för 
nya tävlingar på Troya Horse 
Arena, då väntar arrangemang 
i dressyr och hopp.

Amanda Andersson, 15, vann klassen 110 cm på hästen Amil-
ton. Hon lyckades med bedriften att hoppa felfritt i såväl 
grundomgång som i omhoppning.

            Foto: Per-Anders Klöversjö

HOPPLA HOPPLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nybyggda Troya Horse Arena bjöd på ett svårslaget arrangemang

Amanda Andersson flög lätt över hindrena på hemmabanan, Troya Horse Arena, som hade en 
imponerande hinderpark.       Foto: Lottas Foto

Annika Birklin från Lilla Edets Ridklubb, men boende i Älvängen, vann den svåraste klassen 
då hon med hästen Goretex hoppade felfritt på höjden 130 cm.


