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22 augusti kl 15.00
Damer div 2

SBTK VSVS NITTORPS IF

MATCHER PÅ FORSVALLEN
Skepplandas damer föll mot serieledarna
SKEPPLANDA. Raden 
med hedersamma för-
luster börjar bli lång för 
Skepplandas damer.

Trots en bra insats 
mot serieledande Rössö 
blev det inga poäng.

– Och det är ju det 
som fotboll går ut på så 
nöjda kan vi inte vara, 
säger SBTK:s damträ-
nare, Stig Persson.

Skepplanda kammade noll i 
höstpremiären på Forsvallen. 
De gulsvarta damerna kom 
till spel med starkast möjliga 
uppställning, men mötte ett 
kraftfullt motstånd. I halv-
lek hade gästerna en rättvis 
1-0-ledning, men efter paus 
var SBTK med på noterna. 
Kvitteringen satte pigge an-
fallaren, Amanda Errind, på 
passning av Jennifer Thiel.

– Då såg det ganska lo-
vande ut. Tyvärr åkte vi på 
två skador. Josefine Claes-
son och Maria Madsen, 
båda duktiga försvarsspelare, 
som störde oss, berättar Stig 
Persson.

Med en kvart kvar att spela 
slog Rössö en frisparkslyra 
in i straffområdet. På något 
olyckligt sätt hamnar den till 
sist i Skepplandaburen. Ett 
surt självmål och hemmala-
get lyckades aldrig nå en kvit-
tering.

– De är totalt sett över 90 
minuter lite bättre än oss. De 
är starkare och tyngre. Sedan 
har Rössö fått smak på serie-
segern och satsar därför sten-
hårt. Det är inte mycket att 
snacka om, men det är trå-
kigt att vi gör så många bra 
matcher mot topplagen och 
aldrig belönas med någon bo-
nuspoäng, menar Stig Pers-
son.

Närmast väntar Sandar-
na borta och av tabellen att 
döma börjar det bli hög tid 
att plocka poäng.

Mathilda Errind är nu 
tillbaka i laget efter utlands-
vistelse.

DAMKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Maria Madsen dominerade och imponerade från sin höger-
backsposition.

MALMÖ/ÄLVÄNGEN. 
Vilken sommar det 
har varit för Hampus 
Petersson, 14.

Först blev han svensk 
mästare i Gokart och 
sen vann han A-finalen 
för juniorer i den första 
Folkracetävlingen på 
många år på Paradisba-
nan i Älvängen.

Inget dåligt facit för 
sonen i motorfamiljen 
från Skönningared.

Hampus Petersson blev 
Bohus Racing clubs andra 
svenska mästare genom ti-
derna när han första helgen i 
juli körde hem guldet i klas-
sen Yamaha. Tävlingen av-

gjordes i Malmö och hu-
ruvida Hampus körde hem 
segern kan diskuteras – Erik 
Stillman var egentligen först 
över mållinjen, men klarade 
sig inte igenom den tekniska 
efterkontrollen på gokarten. 
Prisutdelningen fick vänta 
och när det så blev dags var 
det Hampus Petersson som 
fick kliva överst. Definitivt 
inget att skämmas över, då 
den tekniska efterkontrollen 
är en viktig del i denna mo-
torsport.

– Det var väl en del tur och 
skicklighet idag, sa Hampus 
till tidningen Bilsport-Börsen 
efter framgången.

Det var hans stabila kör-
ning som banade väg för 

guldet. Hampus vann inget 
heat, men var trea, tvåa och 
fyra. De jämna resultaten 
gjorde honom till mästare.

Första helgen i augusti var 
det återigen dags att kliva 
högst upp på pallen. Älvbyg-
dens MK arrangerade sin 
första Folkracetävlingen på 
13 år. I A-finalen för junio-
rer var Hampus Petersson 
återigen snabbast och som-
marens andra pokal kunde 
hämtas hem.

– Framgången i gokart är 
det mest prestige i och vär-
deras högst, säger motorfe-
nomenet till lokaltidningen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Och sen vann han även Folkracetävlingen

Hampus Petersson svensk 
mästare i gokart

Folkrace – en folkfest

– 1000 personer på plats när bilarna rullade

Hanna Petersson voltade ihop med Jill Eriksson, båda från ÄMK. Båda klarade sig med lindri-
ga skador tack vare de kraftiga burarna som förarna sitter i.           Foto: Petra Fjällhede

ÄLVÄNGEN. Den första 
Folkracetävlingen 
sedan 1996 blev som 
arrangören hoppats på 
– en folkfest.

Drygt 1000 personer 
sökte sig till Paradisba-
nan i Älvängen första 
lördagen i augusti.

Arrangörsklubben, 
Älvbygdens MK, stod 
för fina prestationer.

Parkeringsplatserna räckte 
som väntat inte till när mo-
torsportens folkfest återer-
övrade Paradisbanan. Besö-
karna fick i vissa fall parkera 
i samhället och ta sig en pro-
menad till evenemanget.

Publiken fick först se fi-
naler för framhjulsdrivna, 
sen för bakhjulsdrivna samt 
en damfinal. De två främsta 
i varje A-klass samt damklas-
sens vinnare möttes i senare i 
superfinal.

Resultatet visade att det 
inte har hänt så mycket inom 

Folkracesporten under de 13 
år som bilarna lyst med sin 
frånvaro på Paradisbanan. 
Då som nu stod veteranen 
Mats Alango, Alingsås MK, 
överst på pallen. På andra 
plats i superfinalen placera-
de sig Peter van der Poel, 
Tjörns MF. Bronspengen tog 
arrangörsklubbens Cecilia 
Larsson hand om.

Tjejer som voltar
Ett av de största samtalsäm-
nena blev en kollission mellan 
Hanna Petersson (syster till 
Hampus Petersson, se sepa-
rat artikel) och Jill Eriksson, 
båda från ÄMK, som skedde 
i damfinalen. Bilarna volta-
de kraftigt, men båda förar-
na klarade sig bra tack vare 
säkerhetsburarna som omger 
de tävlande. Hanna Peters-
son fick förvisso för säker-
hets skull åka med ambulan-
sen för kontroll.

Folkfesten ger naturligt-
vis arrangören vind i seglet 

och eldsjälen, Niklas Lars-
son, tvekar inte en sekund på 
frågan om det blir fler folkra-
cetävlingar i Älvängen.

– Vi kommer att utvärdera 
den här tävlingen, men dröm-
men är att kunna köra minst 
två tävlingar per år. Trots att 
det var semestertider var in-
tresset från både publik och 
deltagande mycket stort.

Totalt kom 75 bilar till 
start, vilket i Folkracesam-
manhang är bra.

– Vi är nöjda med arrang-
emanget och tacksamma för 
all hjälp som vi har fått. Det 
finns självklart en del detaljer 
att förbättra till nästa gång. 
Ljudet från högtalarna hin-
drades stundtals av vinden 
som vi hade lite otur med. 
Vi får titta på om det går att 
hitta en annan lösning, säger 
en positiv Niklas Larsson.

MOTOR
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Hampus Petersson vann 
klassen Yamaha i Riks-
mästerskapen i Gokart i 
Malmö, 3-5 juli. 

Foto: Privat


