
SKEPPLANDA. Vilket veck-
oslut det blev för Skepp-
landa BTK.

Först en härlig 4-3-seger 
borta mot Sollebrunns AIK 
på fredagskvällen.

Två dagar senare förbätt-
rades poängskörden ytter-
ligare via 2-2 mot seriesu-
veränerna Vänersborgs IF 
hemma på Forsvallen.

Skepplanda BTK tog fram den 
riktiga kämparglöden när den 
som bäst behövdes. Fyra erövra-
de poäng på två matcher innebär 
ett skutt uppåt i tabellen och sam-
tidigt ett glapp nedåt till det för-
hatliga kvalstrecket.

– Oerhört 
skönt, säger en 
lättad SBTK-trä-
nare i Kenneth 
Stensson.

Det började 
på fredagskvällen 
med en uddamåls-
vinst mot Sollebrunn. Stor match-
hjälte blev Christian Larsson när 
han skallade in segermålet som be-
tydde 4-3, med fem minuter kvar 
att spela.

– Det var en mycket bra divi-
sion 5-match som spelades i ett 
högt tempo. Killarna jobbade 
hårt för varandra och det gav ut-

delning, förklarar Kenneth Stens-
son.

Den positiva energi som segern 
mot SAIK innebar hade Skepplan-
da tagit med sig inför matchen mot 
serieledande Vänersborgs IF. Den 
här drabbningen skulle egentligen 
ha spelats förra lördagen, men då 
var Forsvallen inte i speldugligt 
skick efter allt regnande. Nu var 
förutsättningarna emellertid per-
fekta, sol och knappast någon vind 

att tala om.
Att SBTK 

skulle skaka om 
VIF var det nog 
inte många som 
hade trott. Gäs-
terna hade inför 
söndagens möte 

med gulsvart tagit 18 raka segrar 
och målskillnaden 61-5 ingav na-
turligtvis respekt.

Nu lät sig inte hemmalaget 
skrämmas av Vänersborgs impo-
nerande tabellrad. Även om VIF 
hade mycket boll under de första 
fyrtiofem minuterna så hade man 
förtvivlat svårt att skapa riktigt 

heta chanser.
– Vi hade tagit lärdom av vårens 

match och därför ställde vi upp 
med en 4-5-1-uppställning. Det 
fungerade riktigt bra, säger Ken-
neth Stensson.

Matchuret visade sex minuter 
när Christian Rönkkö gav hem-
malaget ledningen med 1-0. Den 
ledningen såg ut att stå sig halv-
leken ut, men med åtta minuter 
kvar att spela kunde Erik Hall-
berg kvittera på en odiskutabel 
straffspark.

Den förväntade VIF-anstorm-
ningen efter pausvilan uteblev. Det 
handlade mest om ställningskrig 
och måltillbuden var lätträknan-
de. Avslutningen på matchen blev 
emellertid högdramatisk. I den 88:
e minuten såg Christian Rönkkö 
till att ordna sin andra fullträff 
för dagen och 2-1. SBTK-glädjen 
blev dock kortvarig. I den tredje 
övertidsminuten kunde nämligen 
Shady El-Gobary forcera in 2-2 
på en frispark.
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Toyota AURIS. Från 159.900 kr. 
(ord. pris 177.000)

Auris SR – något
utöver det vanliga.
Upptäck Toyota Auris SR som trots sin storlek är ovanligt rymlig, tack vare sitt
plana golv i baksätet. Den är dessutom en av klassens säkraste bilar. 
Standardutrustningen inkluderar nio krockkuddar och en mängd tekniska innovationer 
som hjälper dig undvika olyckor. 5 stjärnor i Euro NCAPs säkerhetstest gör saken ännu 
bättre. Just nu på köpet:

• 16-tums dubbelekrade lättmetallfälgar 
• Integrerad Radio/CD-växlare för sex cd, 
 MP3- och WMA-kompatibel
• Sex högtalare 
• Automatisk tvåzons klimatanläggning 

• Färddator 
• Dimljus 
• Audiokontroller på ratten 
• Och mycket mer

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,6 (M/M 4,6) LITER/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 108 (M/M 109) G/KM. MILJÖKLASS 2005.
BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD.

NYGÅRD. Nygård/Lödöse tog 
en mycket viktig trepoängare i 
lördags hemma mot Sjövik. 

En 3-0-seger som faktiskt 
var i underkant. 

Speciellt i den andra halvle-
ken  då hemmalaget vaskade 
fram ett flertal vassa  mål-
chanser.

Gästernas försvar, och framförallt mål-
vakten Markus Andersson,  jobbade 
fint matchen igenom och såg till att 
Nygård/Lödöses segersiffror stanna-
de vid 3-0.

Genom hemmalagets vinst bör kon-
traktet vara säkrat. Tre matcher återstår 
och lördagens omgång var årets sista 
för A-lagets herrar på Alevi.

Först i den 35:e minuten kom 1-0 då 
Martin Svensson nickade bollen i nät 
efter hörna. Trots ett flertal bra tillbud 
lyckades Markus Andersson i Sjöviks-
buren hålla målet fritt halvleken ut.

Efter paus fick hemmalaget fördel av 
både vind och sol. 

– Men vi spelade för mycket boll, 
ansåg assisterande tränaren Peter Da-
nielsson, vilket blev följden av mindre 
måltillbud.

Därför fanns det en del oro i mat-
chen, speciellt när förre Gaisaren Ulf 
Köhls arvinge, Robin, prickade hem-
malagets målribba med en perfekt fri-
spark. Men Jonatan Svensson fick 
hemmapubliken på gott humör då 
han slog in 2-0  och därmed försvann 
all ängslan hos det helvita hemmala-
get. Pricken över i:et kom i slutet då 
Martin Svensson höll sig framme på 
ett högerinlägg.

Ett stabilt hemmaförsvar och ett rör-
ligt anfallsspel satte punkt för Nygård/
Lödöses slutmatch på Alevi denna 
säsong. Nästa hemmamatch spelas på 
Tingevi mot Hemsjö i avslutningen 
den 4 oktober.

Nygård/Lödöse på fast 
mark i tabellen

En kvartett som starkt bidrog till 
Nygård/Lödöses seger mot Sjövik. 
Längst fram t v tvåmålsskyt-
ten Martin Svensson samt  Jona-
tan Svensson, ett mål. Bakom dessa 
Benny Pedersén (t v) och Mikael 
Sandberg, som gjorde stor nytta i ett 
starkt hemmaförsvar.

PÅ ALEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Stark helg 
av SBTK

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra 12/9
Sollebrunn – Skepplanda 3-4
Söndag 14/9
Skepplanda – Vänersborgs IF 2-2

Det var tätt och Det var tätt och 
tufft på Forsvallen i tufft på Forsvallen i 
söndags. Filip Hörn-söndags. Filip Hörn-
lund i en duell med lund i en duell med 
en motståndare. en motståndare. 

FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Serieettan 
snuvades poäng


