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YTTERBY. Skepplandas 
duktiga F-99/00 lag 
har gjort det igen. 

Förra helgen vann 
tjejerna Ytterby Cup. 

Man gjorde det 
utan en enda förlust 
och med endast ett 
insläppt mål.
I början av juni tog SBTK 
F-99/00 hem sin egna tur-
nering, Skepplanda cup. 
Laget gick obesegrade 
igenom den cupen. Nu var 
det dags för nästa seger.

Ytterby Cup är en av regi-
onens största cuper och med 
lag från hela Göteborgsom-
rådet. I gruppspelet ställdes 
tjejerna mot Kareby, Ytterby 
och Häcken. Tjejerna gick 
igenom gruppspelet med en 
målskillnad på 9-0 ingen för-
lorad poäng.

I kvartsfinalen väntade 
Lerum, ett duktig lag som 

tog ledningen i första halvlek. 
Fast tjejerna tog tag i spelet 
och kvitterade varför straffar 
fick avgöra. Här klev SBTK-
tjejerna fram och visade kyla, 
satte sina två första, samt så 
räddade Alelagets målvakt 
motståndarnas straffar.

I semifinalen väntade 
Hisingsbacka, ett tufft lag. 
Men med sin bländande 
teknik och passningsspel så 
visade Skepplandas tjejer att 
2-0 var ett rättvist resultat.

I finalen svarade Häcken 
för motståndet. Det var två 
trötta lag som gjorde upp 
om guldet, men Skepplanda 
spelade lugnt och taktiskt 
och gjorde tidigt 1-0 som de 
behöll och försvarade mat-
chen ut.

Man skall inte glömma att 
halva SBTK-gänget är födda 
-00, så att spela mot rena 99-
lag är bara att beundra.
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NOL. Regn ställer till 
problem för Nol IK.

Det är mer regel än 
undantag att träningar 
och matcher får stäl-
las in.

– Det behöver inte 
regna särskilt mycket 
innan det bildas sjöar 
på gräsplanen, suckar 
NIK:s vaktmästare Ulf 
Larsson.

Regn är Nol IK:s värsta 
fiende just nu. Efter några 
rejäla skurar står gräsmattan 
under vatten och så var fallet 
när lokaltidningen hälsade på 
i förra veckan.

– Vi befinner oss i en väl-
digt problematisk situation. 

Säsongen är i full gång och 
vi har 200 ungdomar som 
tränar regelbundet. Det 
känns hemskt att behöva 
hänvisa dem till grusplanen, 
säger Ulf Larsson.

– I somras lades nya drä-
neringsrör, men det hjälper 
uppenbarligen inte. Som 
fallet är nu så är det katastrof 
för verksamheten. Inte nog 
med att vi tvingas göra många 
av våra spelare besvikna när 
planen får stängas av, dess-
utom kostar det pengar att 
flytta matcher i tid och otid, 
tillägger Larsson.

På lördag arrangeras Nol-
dagen med många matcher 
inplanerade. Skulle det bli 
regn på fredag vet Ulf Lars-

son vem som får arbeta över-
tid.

– Då blir det att länspumpa 
och jobba dygnet runt. Vi får 

hoppas att vädret är med oss, 
säger Ulf.

JONAS ANDERSSON

SBTK F-99/00 tog guld igen

Skepplanda BTK F-99/00 efter finalsegern i Ytterby Cup.

Vattensjuk fotbollsplan på Nolängen
– Nol IK i behov av akut hjälp

Ulf Larsson är vaktmästare på Nolängen. Han liksom alla 
andra i Nol IK har lätt att hålla sig för skratt när det har 
regnat. Efter en stunds nederbörd bildas det sjöar på fot-
bollsplanen.

ÄLVÄNGEN. Äntli-
gen lyckades det för 
Älvängens IK att 
plocka ihop tre hem-
mapoäng via 4-3 mot 
Stenkullen.

Det kom efter en seg 
och blöt tillställning på 
gamla idrottsplatsen.

Därmed fick ÄIK 
revansch för bortane-
derlaget i våras, som 
Stenkullen vann med 
3-1.
De cirka 50 åskådarna som 
fanns på plats, ångrar säkert 
inte besöket. Båda lagen gick 
verkligen in för att göra sitt 
bästa.

Johan Karlsson nickade 
troligen in sitt snabbaste mål 
någonsin. Efter endast 

40 sekunder satt 1-0 tätt 

under ribban efter hörna från 
Ali El-Refaei.

Bara tre minuter senare 
kom utjämningen sedan 
hemmaförsvaret slarvat vid 
en brytning. På en ny hörna 
för ÄIK nickade Rickard 
Andersson 
in 2-1 och då 
hade matchen 
spelats i sju 
minuter.

Efter dryga 
halvtimman 
kvitterade Stenkullen till 2-2, 
men bara fem minuter senare 
visade Simon Enyck sin 
målfarlighet och bredsidade 
snyggt in 3-2. Strax före vilan 
kom gästernas utjämning på 
straff. Assisterande domaren 
uppmärksammade en hand 
på en ÄIK-spelare och paus-

vila 3-3.
Även ÄIK:s ledningsmål, 

som kom efter knappa minu-
ten i den andra, var samme 
linjedomare framme och 
påpekade att hemmalaget 
skulle ha straff. Här prickade 

Ali El-Refaei 
in 4-3 vilket 
också blev 
segermålet.

Det var 
mycket vik-
tiga poäng 

för ÄIK som nu skrapat ihop 
sex pinnar på de två senaste 
matcherna. Man får hoppas 
på god fortsättning för 80-
årsjubilaren.

ÄIK vann målrik 
tillställning
– 4-3 hemma mot Stenkullen

PÅ GAMLA IP

Allan Larson
info@alekuriren.se

Knappa minuten hade avverkats då Johan Karlsson satte pannan till och 1-0 för ÄIK mot 
Stenkullen i söndags. Den glade målskytten i bildens mitt.

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg, 30 augusti
Älvängen - Stenkullen 4-3

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Holmalund – Lilla Edet 4-0 (2-0)

Division 5 A Göteborg
ÄIK – Stenkullen 4-3 
Mål ÄIK: Johan Karlsson, Rickard 
Andersson, Simon Enyck, Ali El-
Refaei (straff). Matchens kurrar: 
Markus Hedberg 3, Rickard Anders-
son 2, Simon Enyck 1.

Semberija 15 13 32
Marieholm 16 19 31
Finlandia 16 11 28
Bergsjö 16 9 28
Göteborgs SIF 15 10 27
Tollered 16 14 25
Stenkullen 16 6 24
Vardar/Maked 16 -5 24
GAIK/Kullen 16 -2 20
Älvängen 16 -4 16
Croatia 16 -28 11
Björndammen 16 -43 5

Division 5 Västergötland V
Långared – Skepplanda 3-0
Matchens kurrar: Andreas Larsson 
3, Ricardo Naschimento 2, Emil 
Färdmar 1.
Kommentar: Skepplanda BTK:s 
herrar svarade för ett riktigt botten-
napp på Ollevi i söndagskväll. Hade 
det inte varit för målvakten Andreas 
Larsson kunde förlustsifforna blivit 
ännu större. Chans till revansch 
finns på söndag då Spark svarar för 
motståndet. 

Upphärad 17 36 45
Lödöse/Nygård 17 24 37
Södra Härene 17 15 29
Inland/Västerl 17 9 28
Spark 17 11 26
Sollebrunn 17 1 25
Östadkulle 17 -1 24
Sjuntorp 17 -3 22
Skeppalanda 17 -13 20
Hol 17 -25 12
Långared 17 -32 10
Sjövik 17 -22 7

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Trollhättans IF 0-10
Trollhättans FF – Göta 1-5

Division 7 D Göteborg
Bohus – Säve 3-1

7-manna Göteborg, damer
Bergum – Nödinge 0-2 
Mål: Lovisa Bååth, Malin Johansson.
Matchens kurrar: Viktoria Olsson 3, 
Linda Larsson 2, Karin Andersson 1.

Ahlafors – Marieholm 22-0
Mål: Carina Ackerfors 7, Annelie 
Rydberg 5 ,Ylva Fritzon 5, Viveka 
Johansson 3, Jessica Johansson 1, 
Madde Nielson 1.

Golfkrogen
Backa Säteri
Restaurang & Konferens

Öppet:
Mån-tors 9-16, fre 9-22, lör 10-21, sön 10-19

0303-122 92

Lunch
mån-fre 11-14

1 fi sk, 1 kött eller veckans pasta, 
salladsbuffé. Fullst. rättigheter

AfterWork
Varje fredag 18-21

Söndagsmiddag
14-18

NU!

Har du matchresultat 
att rapportera?

jonas@alekuriren.se


