
NÖDINGE. – Det börjar 
se riktigt bra ut, känns 
som att det har loss-
nat, konstaterade två-
målsskytten Johan 
Ekström.

Det kan man minst 
säga efter 7-0-vinsten i 
derbyt mot Nol IK.

Gästerna kom helt 
i otakt när NSK bjöd 
in till målfest på Vim-
mervi.

Tredje raka segern och 15 mål 
på lika många matcher är ett 
imponerande facit. Stefan 
Szilagyi har fått ordning på 
Nödinge SK som spelar en 
underhållande och effek-
tiv fotboll. Nol som fram till 
derbyt bara hade förlorat två 
matcher hade inte skuggan 
av en chans och gick mållö-
sa av plan.

– Nödinge gör en kanon-
match. Det finns inga bort-
förklaringar. Det var inte 
vår dag om jag säger som så, 
suckade ett av Nols ankare, 

Claes Berglund.
Desto mer uppåt i Nö-

dingelägret.

Speglar inte matchen
– Siffrorna speglar definitivt 
inte matchen, det är jag den 
förste att stryka under. Vi har 
marginalerna på vår sida, men 
vi spelar också en rolig fotboll 
som banar väg för målkalaset. 
När passningsspelet fungerar 
som idag är vi svårslagna. Kil-
larna har ett härligt självför-
troende och samtliga höjde 
sig när det luktade derby, 
sammanfattade NSK-träna-
ren, Stefan 
Szilagyi.

Målen 
rasade in i en 
jämn takt. 3-0 
i halvlek fyll-
des på med yt-
terligare fyra efter paus.

Christopher Almqvist sva-
rade för matchens delikatess 
då han prickade in 4-0 med en 
konstspark i andra halvlek.

– Det har lossnat nu och 

det här kan bli riktigt roligt, 
sa Almqvist efter att ha blivit 
utbytt i slutet.

Han var en av tre tvåmåls-
skyttar. De övriga var Mar-
cello Milli och Shewan 
Fattah. Det sista målet prick-
ade Martin Johansson in.

Nyckeln till det unga NSK:
s plötsliga flyt stavas förutom 
målmedveten träning Mar-
cello Milli (f d Stojnic).

Ovärderlig
– Han betyder med sin rutin 
ovärderligt mycket, liksom 
Robert Maxe, erkänner Szi-

lagyi.
Dessvär-

re fick Maxe 
utgå redan 
efter en kvart 
med en befa-
rade bristning 

i baksidan.
I nästa omgång väntar 

Hyppeln för NSK.
– En svår bortamatch, men 

fördelen är att de påminner 
lite om Nol. Stora och tunga 

att möta. Vi kanske kan ta 
dem i bara farten, funderar 
Szilagyi.

Nödinge är fyra poäng 
bakom Nol som dock har en 
match mer spelad. Derby-

resultatet innebär att Hälsö 
kan rycka i toppen. Nol 
möter Hermansby borta på 
onsdag.

SKEPPLANDA. Det blev 
en ny uddamålsförlust 
för SBTK:s damer på 
Forsvallen.

Måltorkan har pågått 
i 253 minuter och 
börjar bli besvärande.

 – Mot bättre mot-
stånd skapar vi inte 
tillräckligt mycket, 
säger SBTK:s tränare, 
Stig Persson.

Fredagens förlust försök-
te han inte på något vis att 
snacka bort, även om en 
poäng till hemmalaget inte 
hade varit 
orättvist.

– Inget av 
lagen domi-
nerade. Jitex 
som ställde 
upp med åtta 
spelare ur A-
truppen hade marginalerna 
på sin sida, menar Persson.

Det tredje raka nederlaget 
gör att Skepplandas damer 
plötsligt är inblandat i streck-
striden.

– Det känns helt klart lite 

onödigt. Vi har spelat såpass 
bra att vi borde haft minst ett 
par poäng till, men nu är det 
som det är.

Redan på onsdag vänder 
serien och återigen står då 
Jitex för motståndet.

– Vi får sikta på att försö-
ka få med oss åtminstone en 
poäng. Den kan bli värdefull 
framöver, resonerar Persson 
som fick ett annorlunda ny-
förvärv i veckan.

– Catrine Aronsson fick 
äntligen besked av läkaren 
om sin onda fot. Vi trodde att 
det skulle bli operation och 

att säsong-
en kanske 
var över för 
hennes del, 
men det 
visade sig 
"bara" vara 
en inflamma-

tion. Därför kan vi räkna med 
Catrine och det är vi tacksam-
ma för, säger Stig Persson.
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Fre 16.00 
Support Race

Lör 10.15 
Fri träning. 

Off. invigning, + omg. 1. 
Dans på startplattan till 
Nova och scenshow med
Rydell & Quick på kvällen.

Sön 10.00 
Omg. 2 & 3, finaler 15.00.

Varmt välkomna!

I förra veckans artikel 
om att ”Surte IS IBK 
satsar på Aletjejer” glöm-
des två saker bort. För-
utom de två lagen som 
klubben har i division ett 
och två har Ale IBF ett 
damlag i trean, men Skår 
IBK har också ett damlag 
i division fyra – vilket 
aldrig nämndes. Dess-
utom försvann namnen 
på de fyra tjejer som har 
lämnat Ale IBF för spel i 
Surte IS IBK:s division 
ett lag. De heter Jose-
fine Fransson, Cecilia 
Isberg, My Hjelm och 
Karin Westerlind (mål-
vakt).

Redaktionen

Rättelse

SKEPPLANDA. – Vi 
spelar ett nästan fel-
fritt försvarsspel och 
ändå släpper vi in tre 
mål!

Det var uppgivet i 
Skepplandas läger efter 
uddamålsförlusten mot 
Sollebrunn.

Matchen avgjordes 
med en straffspark fem 
minuter före slutet.

Det var en förlust i kategorin 
blytunga. Det gulsvarta hem-
malaget utsattes för en våld-
sam anstormning första kvar-
ten, då gästande Sollebrunn 
radade upp inte mindre än 
sex hörnor. Efter det kom 
Skepplanda in i matchen och 
tog stundtals över komman-
dot. Den tredje raka hörnan 
för gulsvart skruvade den 
nyfunna mittbacken Svante 
Larson direkt i mål. Gäs-
terna lyckades dock kvittera 
strax därefter på en omdisku-
terad straff.

– För mig är den helt obe-
griplig, ansåg Skepplandas 
assisterande tränare, Magnus 
Dahlqvist efter matchen.

Oavgjort i 
paus kändes 
ändå rättvist 
sätt till match-
bilden och an-
talet målchan-
ser. I andra 
halvlek böljar spelet fram och 
tillbaka. Sollebrunn får ett 
jätteläge på en frispark strax 
utanför straffområdet, men 
Robert Dahlöf i hemma-
målet gör en prakträddning. 
Hemmalaget har ett stolp-
skott signerat Ricardo Na-
himento. I 60:e matchmi-
nuten sätter SBTK ordentlig 
press på gästerna som till sist 

inte orkar stå emot. Bollen 
hamnar hos Johan Lorents-
son som i närheten av straff-
punkten kan sätta kulan i nät. 
2-1 följdes upp av ett antal 
fina lägen och ledningen 
borde ha drygats ut. Istället 
släpptes Sollebrunn in i mat-
chen. Hemmalaget tappade 
för några minuter initiativet 
– och fokus – vilket gav bort-
alaget möjligheten att kvitte-
ra. Med en spelare liggandes 
i straffområdet väntade alla 
på ett spelavbrott – alla utom 
medspelarna i Sollebrunn – 

som istället 
tryckte på och 
till slut skick-
ade in 2-2.

– Just i 
det momen-
tet lyste vår 

orutin igenom. Det är väldigt 
synd, men jag hade kunnat ac-
ceptera en poäng idag. Deras 
segermål på straff fem minu-
ter före slutsignalen har jag 
svårare för att smälta. Inte 
straffen i sig, utan just det 
faktum att vi inte får med 
oss en enda poäng, trots att 
vi gör en ganska bra match 
känns mycket tungt, menade 

Dahlqvist.
Straffsparken i matchmi-

nut 85 var liksom den första 
otagbar för Skepplandakee-
pern. Hemmalaget försök-
te lyfta fram allt som fanns i 
jakten på en utjämning. Det 
gav tyvärr ingen utdelning 
denna gång.

– Vi står så rätt i backlinjen 
och skapar även tillräckligt 
mycket framåt för att vinna 
matchen. Det här var verkli-
gen en blytung förlust, kon-
staterade Dahlqvist.

De unga hemmaspelarna 
fortsätter att övertyga. Ru-
tinen växer för varje spelad 
match och lagbygget kanske 
redan till hösten är starkt nog 
för att bärga tre poäng även 
när domaren tillhör motstån-
det.

Tidigare i veckan gick det 
lättare, då Skepplanda mötte 
Södra Härene borta. Stabilt 
försvarsspel lade grunden för 
tre sköna poäng. 

Med Svante Larson och 
Nicklas Hylander som mitt-
lås i försvaret ser det ändå ut 
som att SBTK tagit ett steg 
framåt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
S:a Härene – Skepplanda 1-3 (0-1)
Skepplanda – Sollebrunn 2-3 (1-1)FOTBOLL

Division 2 damer Nv Götaland,
Skepplanda – Jitex 0-1 (0-0)

Blytung hemmaförlust för SBTK
– Men borta blev det full pott 

Frustrerade Frustrerade 
miner i SBTK miner i SBTK 
efter uddamåls-efter uddamåls-
förlusten mot förlusten mot 
Sollebrunn.Sollebrunn.

Lagkaptenen Catrine Aronsson kan blicka framåt. Skadan i 
foten visade sig vara en inflammation och inget benbrott.

Måltorkan håller i sig
– Gulsvarta damer inte tillräckligt heta

Nödinges taktfulla derbyfest
– Nol förmådde inte dansa med
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg, fred 13/6
Nödinge SK – Nol IK 7-0 (3-0)

LADDAR FÖR KORPCUPEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Platt fall för Nol när Nödinge lyfte i derbyt på Vimmervi. Christopher Almqvist var en av tre 
tvåmålsskyttar.
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