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SKEPPLANDA. – En 
domarskandal!

Skepplanda BTK:
s tränare, Christian 
Andersson, skräder 
inte orden efter sönda-
gens förlustmatch på 
Sjuntorpsvallen.

Sjuntorps seger 
med 3-1 (0-0) innebär 
att den sista spelom-
gången avgör vilket lag 
som får kvala sig kvar i 
division 5.

Christian Andersson var 
rejält irriterad efter förlus-
ten mot Sjuntorp. Ilskan rik-
tade sig mot domartrion, som 
han tyckte förstörde gäster-
nas möjligheter till poäng.

– Jag är inte den som brukar 
skälla på domaren, men det 
här var stor förbannad skam. 
Jag tycker synd om killarna 
som trots allt gör en hyfsad 
insats. Med en sådan bedröv-
lig domartrio är vi dock makt-
lösa. Det var horribla misstag 
som fällde oss, suckar Chris-
tian Andersson.

Efter en mållös första 
halvlek kunde SBTK ta led-
ningen, drygt tio minuter 
in på den andra. Christian 
Rönkkö satte 0-1 och stort 
jubel hos gästerna. Därefter 
kom två omtalade situationer 
som kom att bli direkt match-
avgörande.

– Kvitteringen föregicks av 
en solklar offside. Det hand-

lade om tre meter, säger An-
dersson.

2-1 kom på straff sedan 
en hemmaspelare tagit med 
hand. Jo, du läste rätt.

– Helt obegripligt. Deras 
spelare får bollen på handen 
och domaren blåser straff. 
Vad ska man säga? Det är ju 
inte klokt, dundrar Anders-
son.

I jakten på en kvittering 
kunde istället Sjuntorp sticka 
upp och fastställa slutresulta-
tet till 3-1. Inför slutomgång-
en har SBTK två poängs mar-
ginal till kvalstrecket. Sista 
matchen spelas hemma mot 
Spark på lördag.

– Då ska vi ta en seger, 
det finns inget annat. Det är  
bara att ta på blåstället och 
kriga i 90 minuter. Vi ska fixa 

nytt kontrakt utan att behöva 
kvala, säger Christian An-
dersson.

I säsongsavslutningen på 
Forsvallen får Skepplan-
da klara sig utan Christian 
Larsson och Danny Eriks-
son, som båda är avstängda. I 
gengäld lär gulsvart få tillbaka 
Niklas Hylander och Filip 
Hörnlund som båda missade 
mötet med Sjuntorp på grund 
av sjukdom.

– Kanske kan Peter ”Erra” 
Eriksson också vara med på 
lördag. Det vore guld värt att 
få med hans rutin i en sådan 
här viktig match, avslutar 
Christian Andersson.

Skepplandas damer har svarat 
för en fantastisk säsong i di-
vision 3 Västergötland Södra. 
På arton matcher har det blivit 
sjutton segrar och endast en 
förlust. Målskillnaden 82-10 
skvallrar också om alelagets 
överlägsenhet.

I den betydelselösa bort-
amatchen mot tabelltre-
an Södra Härene IF inledde 
SBTK lite trevande. Det var 
mållöst i paus, men det var 
fördel hemmalaget.

– De hade två ribb- och ett 
stolpskott. Vi hade faktiskt 
lite tur som hade 0-0 i halv-
lek, säger Skepplandas träna-
re, Stig Persson.

Södra Härene tog led-
ningen i början av den andra 
akten, men sedan visade gäs-
terna varför man är seriens i 
särklass bästa lag. Med rena 
propagandafotbollen vände 
SBTK på steken och gick 
från underläge 1-0 till led-
ning 4-1.

– Då spelade vi riktigt bra 
fotboll, säger Persson.

Slutresultatet fastställdes 

då det återstod ett par mi-
nuter.

Sedan tidigare är det klart 
att Stig Persson fortsätter som 
tränare även nästa år. Förbe-
redelserna inför återkomsten i 

division 2 är redan i full gång 
och nyligen gjorde SBTK 
klart med målvakten Anna 
Rehnlund.

– Hon kommer att göra 
en satsning nästa år vilket vi 
är väldigt glada för, säger Stig 
Persson.

Några spelare från Lilla 
Edets IF (division 5) kommer 
att bjudas in till provträning på 
Forsvallen och vidare planerar 
Stig Persson att lyfta upp ett 
par tjejer från F-15-laget.

JONAS ANDERSSON

Domarens misstag sänkte Skepplanda BTK
– Sista matchen avgör gulsvarts öde

Skepplanda BTK hoppas kunna dra nytta av Peter ”Erra” Er-
ikssons tjänster i säsongsavslutningen mot Spark på lördag. 
”Erra” fanns inte med i söndagens match mot Sjuntorp, som 
SBTK förlorade med 3-1.        Arkivbild: Jonas Andersson
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SBTK-damerna vann 
avslutningsmatch
SKEPPLANDA. SBTK-damerna avslutade säsongen 
som det anstår ett guldgäng.

Det blev seger borta mot Södra Härene med 4-2 
(0-0).

Avgörandet kom en bit in på den andra halvleken 
när gästerna gjorde fyra mål inom loppet av 20 
minuter.

GÖTEBORG. I den 
hårda bottenstri-
den tog ÄIK en viktig 
poäng, men var nära 
tre pinnar. 

På övertid pricka-
des stolpens utsida 
och där försvann den 
chansen.

2-2 slutade mat-
chen på Bergsjövallen.

Matchen mellan Bergsjö 
och Älvängens IK var hur 
spännande som helst. Först 
i den 85:e minuten tog 
Bergsjö ledningen med 2-
1, innan ÄIK i slutet utjäm-
nade till 2-2. Gästernas mål 
gjordes av Markus Åström 

och Jimmy Thörnqvist.
Det oavgjorda resultatet 

innebar att ÄIK klättrade 
över nedflyttningsstrecket 
och överlämnade nästjum-
boplatsen till Skogen, som 
tog stryk med 1-4 hemma 
mot Guldheden i söndags. 
Älvängen och Skogen har 
samma poäng, men alela-
get har bättre målskillnad. 
Dessutom har Älvängen 
en match mindre spelad, 
det uppskjutna mötet med 
jumbon Gårda. Således 
har Älvängen allt i egna 
händer i kampen om nytt 
kontrakt.

ÄIK tog viktig bortapoäng
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