
NITTORP. Skepplanda 
bjöd på stålande fot-
bollsunderhållning i 45 
minuter.

Det bäddade för tre 
poäng i nyckelmatchen 
mot Nittorp.

– Nu ser det ljust ut 
och förhoppningsvis 
kan vi spela lite mer 
avslappnat när topp-
lagen väntar, säger 
SBTK-tränaren, Stig 
Persson.

Målsättningen har hela tiden 
varit att hänga kvar och greja 
nytt kontrakt i damtvåan. 
Därför såg Skepplanda bort-
amatchen mot Nittorp som 
en sexpoängsmatch och i och 
med segern är de tre botten-
lagen på behörigt avstånd.

– I efterhand är det sorg-
ligt att vi inte kan vinna 
borta mot Holmalund. Då 
hade kontraktet nästan varit 
säkrat redan nu, säger Stig 
Persson.

Nittorp 
hade ingen-
ting att sätta 
emot när 
Skepplandas 
damer börja-
de trilla boll 
i första halv-
lek. Med ett klockrent pass-
ningsspel väggade de sig lätt 
fram till motståndarmålet. 
Bäst av alla var Lotta Hille-
bjer, som skadade knät senast 
och som var mycket tveksam 
till spel.

– Hon kvicknade till ganska 
snabbt. Hon hade ont i mån-
dags, men kunde träna utan 

problem i onsdags. Eftersom 
matchen var så pass viktig 
och Lotta ville spela tog vi 
med henne. Det ångrar jag 
inte. Hon gjorde 1-0 själv 
och friställde sedan There-

se Madsen 
med ett 
drömpass 
som betyd-
de 2-0, be-
rättar Stig 
Persson.

Dessvär-
re lyckades inte Skepplan-
da döda matchen trots stort 
spelövertag i första halvlek. 
Efter paus flyttade Nittorp 
upp positionerna och började 
plötsligt hota gästerna. Redu-
ceringen till 2-1 kom efter en 
kvart och gulsvart började se 
oroliga ut.

Ängsligt
– Det var lite ängsligt ute på 
plan, men med ett blixtran-
de anfall avgör vi matchen. 
Bollen går som på ett snöre. 
Ett tillslag hela vägen fram till 
Jennifer Thiel som skjuter 
bollen i mål, ribba in, säger 
Persson nöjt.

Bra i Skepplanda var också 
målvakten Anna Rehnlund.

– Hon var verkligen på tå 
och visade hur mycket hon 
kan tillföra det här laget, be-
römde Persson.

Skepplanda har nu serie-
trean Sandarna hemma på 
fredag. Lagen har samma 
poäng och om SBTK har 
planerat att vända blickarna 
uppåt i tabellen är detta en 
match som ska vinnas.

– Vi får se vad vi får ihop 
för lag. Jag är orolig för Ca-
trine Aronssons fot. Det 
kan vara färdigspelat för 
henne. Cecilia Hurtig bröt 
troligtvis en tå i B-laget och 
Annika Grund kanske också 
har spelat färdigt för säsong-
en, informerar Stig Persson.
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Serieledarna skrämde inte AIF-dam
ALAFORS. Serieledande 
BK Häcken skrämde 
inte Ahlafors damer.

Kampen på Sjövallen 
slutade oavgjort.

Med mersmak för 
hemmalaget.

– I första halvlek har vi 6-
1 i klara mål-
chaner och 
spelmässigt är 
vi överlägs-
na även efter 
paus. Nu hjäl-
per inte det 
eftersom det 
bara är målen som räknas 
och på den punkten har vi 
problem, säger en frustrerad 
AIF-tränare, Tommy Axels-
son.

Frustrerad, men också nöjd, 
men ändå inte. Ja, AIF-lägret 
bar på kluvna känslor efter 
poängen mot serieledande 
BK Häcken.

Gästerna tog ledningen i 
43:e minuten och AIF kvit-
terade två minuter senare 
genom Sofia Axelsson. 

Några fler 
mål blev 
det inte.
– Vi radar 
upp mål-
chanser fast 
får inte dit 
bollen. När 

det väl släpper kommer vi att 
göra sex sju mål varje match, 
menar Tommy Axelsson.

Hur ska ni bära er åt för 
att få det att lossna då?

– Jag tror det sitter men-
talt. Vi tränar avslut på trä-
ningarna, men det är möj-
ligt att vi måste intensifie-
ra den delen. Hörde att Nol 
hade anlitat en skott-träna-
re. Det lät intressant, berät-
tar Tommy Axelsson.

Ahlafors har nu mött topp-
lagen, utan att bli överkörda. 
Trots att den riktiga fullträf-
fen har uteblivit ser det bättre 
ut än på länge.

– Inställningen är superb. 
Alla vill ha boll och tar ett 
stort ansvar för laget. Det 
här kommer att bli riktigt 
bra, säger en övertygad hem-
matränare.

FOTBOLL
Div 4B Göteborg, dam
Ahlafors IF – BK Häcken 1-1 (1-1)

... och Skepplandas damer bjöd på fotbollsunderhållning
Matilda Björstedt imponerade i gulsvart.

Jennifer Thiel punkterade matchen borta mot Nittorp med 
det viktiga 3-1-målet.              Arkivbild: Allan Karlsson

ÄLVÄNGEN. Sportfis-
karna i Norra Älvs-
borg firade den 
norska nationaldagen 
med att arrangera 
distriktsmästerskap i 
traditionellt mete.
Arrangör var aleklubben 
Wicanders Sportfiske-
klubb och tävlingen avver-
kades i Grönån, Älvängen. 
Vädret var fint, men fisket 
tämligen trögt. Av de 26 
deltagarna, från fem klub-
bar, var det bara sju som 
hade fångst vägande över 
kilot.

Bästa deltagare blev ar-
rangörsklubbens Emelie 
Svensson, som med en 
fångst på 2 319 gram tog 
en övertygande totalseger.

Resultat: Äldre herrveteraner: 
1. Rolf Redsäter. Sportfiskarna 
Trollhättan-Vänersborg, 1 577 gram 
2. Bertil Carlson, FK King Salmon 
Nordfish, 1206, 3. Ingemar Anders-
son, Wicanders SFK, 783.
Herrveteraner: 1. Jan Svensson, 
Wicanders SFK, 1 906 gram, 2. 
Bernt-Åke Olofsson, Wicanders SFK, 
1 122, 3. Ingemar Holmqvist, Wican-
ders SFK, 283
Herrar: 1. Magnus Larsson, Wican-
ders SFK, 1 286 gram, 2. Kent 
Jensen, FK King Salmon Nordfish, 
675, 3. Håkan Johansson, Wican-
ders SFK, 515.
Äldre damveteraner: 1. Maj Larsson, 
LEOS, 248 gram 2. Laila Johansson, 
Wicanders SFK, 159.
Damveteraner: 1. Birgitta Björk, 
Wicanders SFK, 795 gram.
Damer: 1. Emelie Svensson, Wican-
ders SFK, 2 319 gram.
Äldre herrjuniorer: Martin Sutinen, 
Wicanders SFK, 1 495 gram, 2. 
Johan Mähl, Wicanders SFK, 876.

DM i traditionellt 
mete avgjordes 
i Grönån

Ingemar Andersson från 
arrangörsklubben Wican-
ders SFK blev trea i klas-
sen äldre herrveteraner 
med en fångst som vägde 
783 gram.
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KOLL PÅ DAMERNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Oavgjort med mersmak

– Men på fredag är det upp till bevis igen

FOTBOLL
Div 2 NV Götaland, dam
Nittorp - Skepplanda 1-3 (0-2)

KOLL ÄVEN HÄR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kan du 
offra en 
femma?

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 
5344-4923
Märk bidraget
"Moldavien"


