
SKEPPLANDA. Nummer 
17, Michaela Bernts-
son, satte läckert 1-0 i 
matchminut 17.

Två skitmål senare 
hade Sandarna ändå 
kopplat greppet.

Fy sjutton vad snöp-
ligt Skepplandas damer 
förlorade på Forsvallen.

Gulsvart bjöd på fin fotbolls-
underhållning i kvällssolen. 
Ett framgångsrikt passnings-
spel och många pigga ben i 
hemmalaget överraskade ta-
belltrean Sandarna. Skepp-
landas ledningmål, en iskall 
lyftning i straffområdet av 
Michaela Berntsson, var 
fullt rättvist. Därför kom gäs-
ternas kvittering helt ologiskt 
och den kom från ingenstans. 
Ett tillbakaspel till målvakten 
Anna Rehnlund blev ödesdi-
gert. Rehnlund spelade bollen 
mitt i famnen på Sandarnas 
Valerie Obita som bara be-
hövde sätta foten till. Ett par 
minuter senare dimper en 
långboll ner på SBTK:s plan-
halva och denna gång felbe-
dömer Skepplandamålvakten 

situationen och kommer på 
halvdistans, tunnlas av San-
darnas Valerie Obita som 
sedan sätter 
2-1. Trots att 
det återstod 
mer än 50 
minuter av 
matchen blev 
detta sista 
målet.

– Jag tycker inte de skapar 
mycket mer än det som vi 
bjuder dem på. Individuella 
misstag får man räkna med, 
men det är tungt för alla – 
inte minst för Anna – när de 
blir matchavgörande, konsta-
terar SBTK-tränaren, Stig 
Persson.

Med lite distans bör det 
finnas mycket positivt att ta 
med sig. Sandarna är ett bra 
motstånd som Skepplan-
da långa stunder satte under 
stark press. Det var den sista 
passningen som inte hittade 
fram.

– Tjejerna gör en bra 
match och var värda poäng 
idag. Synd att vi inte fick in 
en boll i slutet, menar Pers-
son.

Catrine Aronsson, lag-

kapten, är trots en skadad fot 
oerhört dominant på mittfäl-
tet. Tillsammans med Jen-
nifer Thiel låg hon bakom 
i princip allt som skapades 
framåt den här kvällen. Ca-
trine Aronsson fick också ett 
gyllene tillfälle att kvitte-
ra, men Sandarnas målvakt 
reflexräddade avslutet från 
nära håll.

SBTK:s damer visar att de 
hänger med bra i tvåan.
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Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Snöpligt Snöpligt 
SBTK!SBTK!

FORSVALLEN  27  JUN I

FESTEN
STARTAR 
KL 17.00!

Biljetter säljs på statoil i 
Älvängen och på Tempo 

i Skepplanda fr.o.m. onsdag 3 juni. 
Pris: 150 kr. Åldersgräns: 18 år
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PER FRITZELL
FRÅN GALENSKAPARNA & AFTERSHAVE

FOTBOLL
Div 2 NV Götaland, fred 29/5
Skepplanda – Sandarna 1-2 (1-2)

PÅ FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Therese Madsen hade tillsammans m


