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Det blev förlust, 1-2, för Nol IK i fredagens match mot 
Bjurslätt.

NYGÅRD. Gotacupen 
är en stor tillställning 
med många starter.

16 lag från olika delar 
av Västsverige tävlar 
dels i lag och dels indi-
viduellt.

Den tredje och 
avslutande omgången 
avgjordes hos Nygårds 
Ryttarsällskap.

 
Gotacupens lagtävling är 
öpppen för klubbar anslutna 
till Svenska Ridsportförbun-
det och som tillhör Väster-
götlands Ridsportförbunds 
distrikt. Klubbarna får starta 
med flera lag i mån av plats. 
Varje lag består av tre till 
fyra ekipage. I lagklassen 
tävlar lagryttarna dels för 
sitt lag, dels individuellt. 
Gotacupen rids på lokal 
tävling i tre grundomgångar 
där seriefinalen ingår i 
tredje omgången.

Gotacupen är en täv-

ling där privatekipage och 
ridskoleekipage som tävlar 
på det lite lägre nivåerna har 
chans att tävla och ha roligt 
tillsammans.

Första omgången av 
Gotacupen avgjordes i Gräs-
torp, För Nygårds räkning 
red Louise Sköldén med 
Clason, Andrietta Den-
holm med Molstabergs 
Ofelia, samt Sandra Johans-
son med Cristalls Wilbur. 
Laget slutade på 4 fel och 
en nionde plats. Vann gjorde 
laget från Nuntorp.

Andra omgången av Gota-
cupen gick i Alingsås. I laget 
red Andrietta Denholm med 
Molstabergs Ofelia, Louise 
Sköldén med Clason, Frida 
Olsson med Sunrise Billy, 
samt Sandra Johansson med 
Cristalls Wilbur. Laget slu-
tade på 4 fel och en 6:e plats. 
Vann gjorde Gråbo.

Individuellt i lagklassen 
blev Andrietta och Ofelia 
6:eplacerade i kategori B. 

Sandra och Wilbur red även 
de in på en 6:e plats, då i kate-
gori D. Matilda Olsson med 
ungponnyn Bollick gjorde en 
felfri runda i ungponnyklas-
sen.

Den tredje och avslutande 
omgången gick på hem-
maplan i Nygård. I förklas-
sen vann Andrietta Den-

holm och Ofelia kategori B. 
Sandra och Wilbur red in på 
en 5:e plats i kategori D. I 
laget red Andrietta Denholm 
med Molstabergs Ofelia, 
Louise Sköldén med Clason, 
Frida Olsson med Sunrise 
Billy och Emma-Nellie 
Örtendahl med Morning 
Glori. Laget slutade på 4 

fel och en 7:e plats. Vann 
gjorde Alingsås. Individuellt 
i lagklassen red Andrietta 
och Ofelia in på en andra-
plats i katgori B, Sandra och 
Wilbur red in på ännu en 5:e 
plats i kategori D.

Totalt efter 3 omgångar 
hamnade Nygårds Ryttar-
sällskaps lag, med Susanne 
Nilsson som laglaedare, på 
en 5:e plats.

❐❐❐

Nygårdsframgångar när Gotacupen avgjordes

Nygårds Ryttarsällskap visade framfötterna när Gotacupen 
avgjordes för en tid sedan. I förklassen vann Andrietta Den-
holm på Ofelia kategori B.

Efter tre omgångar av Gotacupen blev det en slutlig femte-
plats för Nygårds Ryttarsällskap.

NOL. Hemmalaget 
startade matchen 
bäst i regnvädret på 
Nolängen.

På ett fräsande 
markskott direkt efter 
hörna kom 1-0 i den 
femte minuten.

Det hjälpte emeller-
tid föga då gästande 
Bjurslätt vände på 
steken och vann med 
2-1.
Det var Christoffer An-
dersson som pangade in 
bollen från straffgränsen och 
gav hemmalaget ledningen. 
Nol IK hade sedan ytterli-
gare chans att öka ledning-
en, men Samuel Odengard 
i gästernas mål satte stopp för 
fler nätkänningar.

Efter paus tog gästerna 

över taktpinnen och kunde 
både utjämna och slå in se-
germålet 1-2. Båda målen till-
kom i början av den andra pe-
rioden.

Nol hade sedan ett kalaslä-
ge till ena poängen i den 70:e 
minuten. Helt ensam med 
målvakten sköt Martin Er-
iksson ett skott som träffade 
stolpens utsida.

Det var inte lätt för spelar-
na att hitta rätt med varken 
passningar eller skott. Un-
derlaget på Nolängen denna 
regniga fredagskväll var verk-
ligen jobbigt för samtliga ak-
törer. De flesta hade troligen 
varit mer nöjda om matchen 
spelats på den intilliggande 
grusplanen.

Blöt tillställning då Nol föll
– Uddamålsnederlag mot Bjurslätt

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

STORA HÖGA. Efter 270 
mållösa minuter loss-
nade det på nytt för 
Skepplandas fotbolls-
tjejer.

Fyra mål borta mot 
Vallen gav tre sköna 
poäng och en nöjd trä-
nare.

– Mest nöjd är jag nog 
med allt! Det vi gjort 
dåligt tidigare gjorde vi 
jättebra idag, konstate-
rade Christian Anders-
son.

Tre mållösa seriematcher 
fick räcka. Mot Vallen var 
det ett extra taggat SBTK 
som sprang ut. Gästerna tog 
fördel av att få välja sida och 
då föll valet på att utnyttja 
den starka medvinden. Det 
gav önskvärd effekt. Efter 
bara tio minuter ledde 
Skepplanda med 2-0 efter 
mål av systrarna Mathilda 
och Amanda Errind. Jen-
nifer Thiel slog sedan in en 
straff och 3-0 kändes klart. 
En snabb replik till 3-1 gav 
matchen nytt liv, men innan 
halvleken var över hade 
Malin Holström tryckt in 
Skepplandas fjärde mål för 
dagen. Hemmalaget lycka-
des inte utnyttja den starka 
medvinden när lagen bytte 
sida. Skepplanda kunde defi-
lera i mål och ta tre sköna 
poäng. Laget ligger nu i ett 
ingenmansland i serien, men 
har serieledande Torslanda 
på besök på lördag.

– Jag hoppas och tror att 
vi ska kunna störa dem. Nu 
känns det som att vi har 
lämnat en tung period och 
alla är på uppåtgående. Det 
blir självklart en hård nöt att 
knäcka, men vi är på gång så 
det kan mycket väl bli poäng, 
säger en hoppfull Christian 
Andersson.

Han menar att det var 
lagets rörelse och spel utan 

boll som bäddade för att mål-
torkan kunde brytas.

– Detta spetsat med att 
flera spelare går in och gör 
individuellt bra prestationer 
såsom Jennifer Thiel som 
sprang oavbrutet på topp 
och Madeleine Larsson. 
Anna Rehnlund gjorde 
några makalösa räddningar 
och bidrog starkt till att vi 
behöll Vallen i vårt grepp. 
Mathildas frispark från 30 
meter som målvakten tvingas 
tippa i stolpen och in i eget 
mål är också minnesvärt från 
matchen, summerar Chris-
tian Andersson trepoängs-
matchen.

Måltorkan över för SBTK:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Madeleine Larsson svarade för en stark insats i Skepplanda BTK och har som ni ser full koll 
boll och ben...             Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Efter en tveksam inledning på säsongen har Nödinge SK 
vaknat till liv rejält i division 6 D Göteborg. I söndags kväll 
kom fjärde raka fullpoängaren när Lundby lades på rygg 
hemma på Vimmervi med 3-2. Hemmalaget vände underlä-
ge 1-2 till vinst sedan Martin Johansson prickat in segermå-
let precis före slutsignalen. Tidigare hade Martin Johansson 
kvitterat till 1-1. Nödinges 2-2-mål gjordes av Vladan Jova-
novic.

Nödinge är femma i tabellen och har chans att hänga på i 
toppen, men för det krävs seger i fredagens derby borta mot 
Älvängens IK. En på förhand högintressant match mellan 
två för tillfället mycket formstarka lag.

Text: Jonas Andersson    Foto: Jonathan Bjarnason

Formstarkt Nödinge 
SK vann igen

– Stabil seger bortaborta


