
SKEPPLANDA. Skepp-
landa gav Vallens IF 3-
0 i handikapp.

Det skulle de inte ha 
gjort.

Även om det gul-
svarta hemmalaget 
spelade upp sig i andra 
halvlek kom de aldrig 
ikapp.

Matchen hann knappt sparka 
igång innan det var dags för 
en ny avspark. Vallens 0-1 i 
andra spelminuten kändes 
onödigt. Flinke anfallaren, 
Alicia Ödman, rann igenom 
ett stillastående hemmaför-
svar.

– Vi var inte vakna i första 
halvlek. Tjejerna spelar upp 
sig och visar efter paus vilken 
bra fotboll de kan spela. Jag 
tycker inte det är något snack 
i andra halvlek, men själv-
klart backar de hem lite när 

de leder med två mål, analy-
serade SBTK-tränaren, Stig 
Persson.

Vallen drygade ut ledning-
en efter 24 minuter. Gästerna 
var tuffare i närkampsspelet 
och hetare på gröten. Åter-
igen var det Alicia Ödman 
som tog sig 
in till vänster 
i straffområ-
det och fick 
till slut läge 
att trycka in 
bollen bakom 
Anna Rehn-
lund.

Frispark
En frispark efter en dryg 
halvtimme blev förödande. 
Bollen letade sig fram till 
Frida Öhrberg mitt i straff-
området och huvudspelet var 
inte hemmalagets starka sida 
denna lördag. 0-3-målet såg  
heller inte helt otagbart ut.

– Vi vaknade för sent. 

Att ge dem ett tremålsöver-
tag innan vi börjar spela boll 
var  lite onödigt. Nu bjöds vi 
på sätt och vis in i matchen 
genom en billig straff, kon-
staterade Stig Persson.

Mycket riktigt fick hem-
malaget en till synes generöst 

utdömd 
straff fem 
minuter 
före paus-
vilan. Jen-
nifer Thiel 
gjorde 
inget miss-

tag.
Ett snabbare passnings-

spel banade väg för en roli-
gare andra halvlek. Dessvär-
re uteblev utdelningen till 
tio minuter före slutsignalen. 
Therese Madsen hittade in-
hopparen, Sofia Andersson, 
som med dagens första boll-
kontakt gav SBTK hopp om 
poäng. 2-3 var rättvist och ett 
resultat av hårt arbete.

– Hade vi haft alla margi-
naler på vår sida plus doma-
ren hade vi kanske kunnat 
forscerat in ytterligare ett 
mål, men som sagt, vi är för 
dåliga i första halvlek, suckar 
Stig Persson efter matchen.

Förlusten sved ännu mer 
när han noterade skadeläget. 
Planens gigant i hemmalaget, 
Catrine Aronsson, spelade 
med en hårt tejpad fot.

Skador
– Det ser inte bra ut. Hon har 
väldigt ont. Lotta Hillebjers 
knä oroar också. Hon tyckte 
det lät som att något gick 
sönder och då är hon borta, 
rapporterade Persson.

Närmast väntar nästjum-
bon, Nittorp, borta.

– En svår match. De är 
bättre än tabellen visar. Kan 
vi ta poäng där är jag nöjd, 
men vi har en del att prata om 
för att lyckas med det, avslu-
tar Stig Persson.
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Fred 22 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Fred 22 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Komarken

Lörd 23 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Häcken

Månd 25 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda 
– Långared

FOTBOLL I ALE

MOTOR
Motocross, division 1 Västra 
(förarpoäng och lagpoäng)
1. Kils MK   606  11
2. Älvbygdens MK 578  11
3. MK Alingsås 498   6
4. Tibro MK  401   8
5. Hallsbergs MK 489   7
6. Falköpings MK 456   8
7. Varbergs MK 425   5
Återstående tävlingar: Hallberg, 
Alingsås, Kil, Tibro och Älvängen.

Emma Kuutti segrade i 
Lidköpings stadslopp på 
2,5 km. Emma, 11 år, fick 
den fina tiden 10,03 och 
vann med åtta sekunder 
före Julia Digerstedt från 
Lidköping. 

Sara Kuutti, 13 år, och 
Anna Kuutti, 10 år,  kom 
på en fjärdeplats i sina 
klasser, med tiderna 11,47 
och 12,19. 

Under söndagen 
avgjordes Borealisspelen 
i Stenungsund. Detta var 
den första arenatävlingen 
för året. Det var en mycket 

kylig och blåsig tävling. 
Daniel Heinerås, 16 år, 
kom på en tredjeplats med 
nya personrekordet 13,70 
sekunder  i 4,7 m/s mot-
vind. 

Emma Kuutti kom 
även hon trea på 600 m 
med tiden 2.06.62. Patrik 
Björkman, 11 år, hoppade 
1,12 m i höjd och slutade 
femma. Samma placering 
fick Zebastian Tidqvist i 
kula då han stötte nytt per-
sonrekord, 7.77 meter.

���

Tingbergs AIS i farten
I torsdags avgjordes den andra 
och avslutande kvalificeringsrun-
dan till finalen av Kungsgolfen, 
ett företagsarrangemang som 
Ale GK startat upp den här sä-
songen. Lokaltidningen fanns på 
plats när Sportringen och SISU 
Väst stod beredda på första tee. 
Sportringens lag med Tony Lack-
ström och Claes Gustafsson (stå-
ende) fick se sig besegrade med 
0-1 mot Peter Beckne och Henrik 
Olsson. På bilden till höger ses 
Niklas Zetterlund och Thomas 
Andersson, Tummens Byggservi-
ce/Z Bygg, som i sin kvalmatch 
besegrade Demar Marketing med 
10-8. 

Foto: Jonas Andersson

Finallagen klara i KungsgolfenFinallagen klara i Kungsgolfen

GOLF
Resultatlista Kungsgolfen 14 maj
Nols Företagscenter 
– Bemas Byggnadsplåt              0 -2
Bo Liljeblads Bygg AB – OFAB         3-2
GT`s Entreprenad – Three West     6-7
Nilssons Glas & Plast AB 
– Hagströms Hyr ställning              4-5
Ama Design - Lödöse Åkeri             5-2
Konsultpoolen 
– Forsäng & Partner                       17-14
Geveko – GL  Elteknik                       2-3
Harriets Hundtrim 
– Andreasson  co                               0-2
Sportringen – Sisu Väst                   0-1
Demar Marketing 
– Tummens Byggservice/ Z Bygg   8-10
KP Måleri  -  Rehabkliniken             4-5
Flexbohus – Pinnhigh                       0-2
Kollanda Grus 
– Tingstads Fogservice                    4-5
Bildovision 
– Cactus Automation AB                 2-0 
(efter särspel hål 20)
Sundolit – Veidekke                           1-0
Bröderna Larssons Bil  Lag 1 
– Ale Elförening                                 4-6
Klädlagret 
- Hildas Ost, Saluhallen                   2-4

Catrine Aronsson visade klass i 90 minuter, trots en hårt tejpad fot. Dessvärre var lagkamraterna bara synliga i andra halvlek och det höll nästan på att 
räcka till en poäng hemma mot Vallens IF som vann med uddamålet. Amanda Errind (infälld) blev felaktigt avvinkad vid ett tilfälle – kanske var det där po-
ängchansen försvann...

SBTK:s damer vaknade för sent

FOTBOLL
Div 2 Nv Götaland, dam, 16/5
Skepplanda – Vallens IF 2-3 (1-3)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 2 Nv Götaland damer
Skepplanda – Vallens IF 2-3 (1-3)
Mål SBTK: Jennifer Thiel, Sofia 
Andersson. Matchens kurrar: Catrine 
Aronsson 3, Michaela Berndtsson 2, 
Annika Grund 1.

Jitex 5 +7 10
Rössö 5 +6 10
Vallen 5 -1 10
Torslanda 5 +3 8
Skepplanda 5 +5 7
Sandarna 4 +5 7
Byttorp 4 0 7
Holmalund 5 -7 6
Nittorp 5 -7 3
Lerum 5 -11 0


