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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Åsebro – Ahlafors IF 1-4 (0-2)
Mål AIF: Jonatan Henriksson, Jonny 
Stenström, Sebastian Hällbäck och 
Markus Hansson.
Matchens kurrar: Jonny Stenström 
3, Markus Hansson 2, Jihad Nasha-
bat 1.

Warta – Lilla Edet 0-1 (0-1)
Mål LEIF: Victor Lundin.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Emtunga 0-3 
(0-2)

Division 5 Västergötland västra
Sjuntorp – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Kristoffer Karlsson 2, Anders 
Svensson 1.

Västerlanda – Vänersborgs FK 
2-0 (1-0)
Mål: Rikard Vikingsson, Johan Lilja.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Nödinge 2-1 (0-1)
Målskyttar: ÄIK: Jonas Rhodén, 
Patric Skånberg. Nödinge: Johan 
Ekström.
Matchens kurrar: ÄIK: Marcus 
Hedberg 3,Mattias Ögren 2, Johan 
Wester 1.
NSK: Kristofer Åkersten 3, Johan 
Ekström 2, Christian Nylén 1.

Hermansby – Nol 3-12 (2-6)
Mål NIK: Daniel Claesson 3, Björn 
Nilsson 3, Anders Hedlund, Pontus 
Åkerhage, Boban Ilic, Martin Eriks-
son, Mikael Samuelsson, Jesper 
Pedersen.

Division 6 Alingsås
Sjövik – Alvhem 4-1 (2-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson.
Matchens kurrar: Daniel Hanzén 3, 
Anders Claesson 2, Joakim Laxman 1. 

Division 6 S Bohuslän
Stenshult – Hjärtum 3-2 (1-2)
Mål HIS: Tony Steiner, Fredrik 
Johansson.

International – FC Ale 6-0 (2-0)

Division 7 D Gtöeborg
Hålta – Surte 2-1 (2-0)
Mål SIS: Andreas Werder.

Division 2 norra Götaland damer
Skepplanda – Torslanda 1-4 (0-2)
Mål SBTK: Catrine Aronsson. Match-
ens kurrar:
Madeleine Larsson 3, Lotta Hillebjer 
2, Anna Rehnlund 1.

Division 3 Västergötland S
IFK Örby – Lödöse/Nygård 5-3
Mål LNIK: Matilda Bertilsson, 
Johanna Forsberg, Rebecka Her-
mansson.

Division 5 Göteborg
Älvängen – Virgo 2-0
Mål ÄIK: Irina Roussakoff, Tesa 
Enyck.
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Tesa Enyck 2, Sara Johansson 1
Kommentar: Trots att flera spelare 
saknades kan Älvängens damlag 
fira midsommar med ytterligare en 
skalp. På lördagen var det gästande 
Virgo som fick vända åter efter 
2-0-förlust på Älvevi. Matchen blev 
faktiskt grymt spännande då gäster-
nas målvakt tillhörde lagets stora 
behållning. Trots att tjejerna i ÄIK 
försökte med både fräsande mark-
skott och projektiler under ribban, 
fanns alltid målvakten rätt placerad 
och stoppade bollarna.

SJUNTORP. Mållöst mot 
Sjuntorp var en miss-
räkning.

Skepplanda var besvi-
ket efter fredagens 
bortakamp.

– Ofattbart att vi 
kan göra sådana bot-
tennapp, det här är en 
motståndare vi ska 
vinna mot, menade 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Division 5 Västergötland 
västra är inne i ett intressant 
skede. Skepplanda möter nu 
lagen som tampas runt dem. 
En seger borta mot Sjun-
torp hade fört upp Forsval-
lens gulsvarta hjältar till en 
position bland 
de tre främ-
sta. Den mål-
lösa tillställ-
ningen gör is-
tället att laget 
fortfarande 
är ett par poäng efter. När-
mast väntar nu jagande Sol-
lebrunn hemma på torsdag. 
Där är seger ett måste för att 
inte också Sollebrunn ska gå 

förbi.
– Nu får vi kavla upp är-

marna igen. Vi har kommit 
ur rytmen och i fredags var 
vi inte alls lika vassa som tidi-
gare. Matchen mot Sjuntorp 
var som helhet ingen höjda-
re. Det är synd att vi inte kan 
komma upp i nivå mot ett 
sådant lag, då hade vi vunnit 
komfortabelt, menar Jonas 
Andersson.

Varför har ni plötsligt 
tappat stinget?

– Jag håller inte med om 
att vi har tappat stinget. Vi 
underpresterar mot Sjun-
torp, men har för övrigt sett 
relativt bra ut. Tyvärr har vi 
inte fått utdelning på alla våra 
chanser, säger Andersson.

Årets komet, Matti-
as Johans-
son, sakna-
des mot Sjun-
torp, men det 
var inte bakåt 
som Skepp-
landa brast.

– Nej, vi höll vår sjätte 
nolla för året och visade åter-
igen ett stabilt försvarsspel 
fast det löser inte våra offen-
siva problem.

För Skepplanda väntar nu 
som nämnts Sollebrunn på 
torsdag och sedan Trollhät-
tans BOIS innan det blir som-
marlov.

– Kan vi vinna båda 

matcherna har vi ett mycket 
bra utgångsläge för hösten. 
Wargön ser ut att ha avgjort 
serien, men om andraplat-
sen kommer det bli krig. Jag 
hoppas att vi ger oss själva 

chansen att vara med, sum-
merar Jonas Andersson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö i aktion, men de annars så pigga skepplandabenen hade svårt att komma 
förbi Sjuntorp i fredagskväll.

Bara en pinne för SBTKför SBTK

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Sjuntorp – Skepplanda 0-0

SKEPPLANDA. Efter 
förra veckans överty-
gande bortaseger mot 
Vallen var förväntning-
arna stora inför mötet 
med Torslanda.

Serieledarna visade 
sig dock vara allt för 
bra.

Det hjälpte inte 
att ångloket Catrine 
Aronsson var tillbaka i 
Skepplandas damlag.

Vårsäsongens sista match slu-
tade med fjärde förlusten för 
SBTK-dam. Av årets neder-
lag tillhörde detta ett av de 
lättaste att acceptera. Tors-
landa som hittills är obeseg-
rade var klassen bättre, men 
hemmalaget 
började piggt 
och pressade 
tillbaka gäs-
terna första 
halvtimman.

– Sen 
händer något. Vi slutar löpa 
och tar inte jobbet. Torslanda 
får göra ett par billiga skitmål 
och då är loppet kört, säger 
Skepplandatränaren Christi-
an Andersson.

SBTK kunde dock glädja 

sig åt att ha tillbaka mittfälts-
generalen, förra årets över-
lägset viktigaste kugge, Ca-
trine Aronsson. Hon blev 
också lagets enda målskytt 
på Forsvallen.

– Vi fick ett par avhopp 
och har brottats med många 
skador under våren. Flera 
spelare har fått spela halv-
skadade. Nu blev även Ma-
tilda Errind sjuk och då ställ-
de Catrine Aronsson upp. Vi 
lät henne spela på topp med 
Jennifer Thiel och visst till-
för hon mycket, säger Chris-
tian Andersson som aldrig 
slutar hoppas på att få använ-
da Aronsson mer frekvent.

– Det är en klasspelare och 
sådana har du alltid plats för.

Det är nu tid att summe-
ra vårsäsong-
en som har 
innehållit tre 
segrar, två 
oavgjorda och 
fyra förluster.

– Det är 
en liten besvikelse, men sett 
till våra förutsättningar med 
skador och sjukdomar får vi 
kanske vara nöjda ändå. Vi 
skulle behöva bli lite tuffa-
re. Det är det som skiljer oss 
från de bättre lagen i serien, 

menar Christian Andersson.
Nu återstår två veckors 

träning sen får även Skepp-
landas damer semester från 
fotbollen. Söndag 8 augusti 
sparkar det igång igen med 
bortamatch mot just Tors-
landa.

SBTK avslutade våren med en förlust

TEXT

Per-Anders Klöversjö
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Skepplanda BTK:s F99/00 lag har gjort det igen. Denna 
gång vann laget Ö-Bollen som spelas förra helgen på 
Öckerö. Hela 32 lag ställde upp och det gulsvarta alela-
get lyckades vinna hela turneringen. SBTK spelade mot 
tjejer födda 1999 med ett lag som innehåller till hälften 
tjejer födda 00.

SBTK segrade i Ö-Bollen

FOTBOLL
Div 2 norra Götaland damer
Skepplanda – Torslanda 1-4 (0-2)
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Catrine Aronsson var tillbaka i Skepplanda som drabbades av sena avhopp på grund av 
skador och sjukdomar. Catrine gjorde som vanligt en stark insats och dessutom lagets enda 
mål.

Ale-Surte BK värvar jättetalang
BOHUS. Här är Ale-
Surtes senaste nyför-
värv.

Robin Mohlén, 21, 
från Skutskärs IF, men 
fostrad i Sandviken.

Förvärvet är Ale-
Surtes sjätte i ord-
ningen.

Den gångna säsongen fick 
Robin Mohlén agera mitt-
fältare för Skutskärs IF i all-
svenskan, men det är i Sand-
viken han lärt sig sina ban-
dykonster. Höjdpunkten i 
karriären hittills var när han 
fick spela SM-final 2008 och 
gjorde ett av målen. Sandvi-

ken föll dock mot Edsbyn. 
Dagen innan blev det dock 
seger när Robin var med och 
vann SM-Guld med Sandvi-
kens P19-lag och där svarade 
han för två av målen. Robin 
har även representerat Sveri-
ges P15, P17 & P19 landslag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


