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Välkommen till SjövallenVälkommen till Sjövallen
Division 3 nordvästra Götaland

Lördag 25 september kl 16.00

Ahlafors IF  vs   Kärra/KlarebergAhlafors IF  vs   Kärra/Klareberg
Matchvärd:

ÄR DU INTRESSERAD 
AV ATT PROVA PÅ ATT 

KÖRA FOLKRACE? 
Då är du välkommen till 
Paradisbanan i Älvängen 
Lördag 25/9 Tid: 11-15 

Kostnad: 30kr

Fr.o.m. det året du fyller 15 år får du 
prova på folkrace, är du under 

18 år måste målsman vara med!
Hjälm och overall kommer att finnas till utlåning!

I samband med denna prova-på-dag 
kommer det att ordnas en licenskurs

Måndag 27/9 kl: 18.00

Har du frågor angående 
prova-på-dagen ring:

Peter Eriksson: 0707-967449

Har du frågor angående 
licenskursen, ring: 

Jens Svensson 0705-777678

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer hade chansen 
att säkra division 
2-kontraktet hemma 
mot Gauthiod.

Nu blev det istället 
gästerna från Grästorp 
som gjorde det.

1-4 var inget att säga 
om.
Forsvallens gräsmatta var 
tungsprungen efter allt reg-
nande. Gauthi-
od tycktes be-
härska under-
laget bättre 
än hemmala-
get och var be-
tydligt hetare 
denna septemberlördag.

– Det var ingen höjdare 

från vår sida. Gauthiod var 
rappare än oss och vi fick all-
deles för långt lag. Vi för-
sökte tajta ihop det, men det 
gick inte speciellt bra, förkla-
rar SBTK-tränaren Christi-
an Andersson.

Grästorpslaget gick till 
halvtidsvila med ledning 2-0 
och 3-0 kom bara två minu-
ter in på den andra halvleken.

– Ett blytungt mål som 
blev matchavgörande, kon-

staterar An-
dersson.

Amanda 
Errind re-
ducerade till 
1-3 och ett 
litet hopp 

tändes bland hemmasup-
portrarna. Tre minuter före 

full tid fastställdes dock slut-
resultatet när Elin Lund-
berg gjorde sitt tredje mål 
för dagen.

För SBTK:s damer väntar 

nu bortamatch mot nästjum-
bon Ulvåkers IF.

ÄIK hade både vind och sol 
i ryggen i den första med 
tre snygga mål på pluskon-
tot. Gäster-
na hade några 
farliga tillbud 
och vid ett av 
dessa tving-
ades duktige 
juniormålvak-
ten, Simon Liljeblad, kapi-

tulera. I övrigt visade han stor 
säkerhet och lär bli en viktig 
kugge mellan stolparna. 

Efter paus 
fick gäster-
na helt inrik-
ta sig på för-
svarsspel och 
trots hjälp av 
både sol och 

vind var anfallen lätt räknade. 

Hemmalaget prövade 
ett antal ersättare och flera 
av dessa knackar redan på 
dörren för en plats i startel-
van. Måste kännas skönt för 
tränaren, Stig Persson, att 

ha lite manskap att kasta in 
då det börjar knipa.

Storseger för Älvängens IK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Hemmalagets Anton Sahlback Nilsson ordnade en av fullträf-
farna i den första halvleken. Slutresultatet mot Hermansby 
skrevs till 7-1 för ÄIK.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Älvängen – Hermansby 7-1 (3-1)

FOTBOLL
Div 2 N Götaland
Skepplanda – Gauthiod 1-4 (0-2)

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK fortsätter att visa fin 
höstform. 

På en tungsprungen B-plan blev det verkligen 
ett konditionsprov i lördagsmatchen mot Her-
mansby.

Hemmalaget vann med förkrossande 7-1.

Ödesdiger förlust för SBTK:s herrar

Hit men inte längre. Trots flera fina chanser förblev Skepplanda BTK mållösa i lördagens 
hemmamöte med Trollhättans FK, som vann med matchens enda mål. På bilden är det 
Svante Larson som stoppas i straffområdet.                                               Foto: Allan Karlsson

…och även damerna hemmaföll

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SKEPPLANDA. Det var 
en sådan dag där bollen 
inte ville in.

Trots mängder av 
målchanser blev Skepp-
landa BTK nollade mot 
Trollhättans FK i lör-
dags.

Stryk med 0-1 och nu 
är möjligheten till kval-
spel ytterst liten.
Inte nog med att SBTK förlo-
rade den viktiga hemmamat-
chen mot TFK, som toppen 
på allt elände vann dessutom 
samtliga toppkonkurrenter.

– Det är klart man är besvi-
ken, inte på prestationen utan 
på resultatet. Killarna gör en 
jättebra insats, men ibland vill 

Amanda Errind blev målskytt för SBTK hemma mot Gauthi-
od i lördags. Det hjälpte dock föga då gästerna från Grästorp 
vann med 4-1.                                              Foto: Allan Karlsson

det sig inte. Vi ska vinna den 
här matchen och i sämsta fall 
nå ett oavgjort resultat. Nu 
blir det istället förlust, kon-
staterade SBTK:s tränare, 
Jonas Andersson, efter slut-
signalen.

Efter en 
mållös första 
halvlek kunde 
gästerna över-
raskande ta 
ledningen i 
den 68:e minuten. Hemma-
försvaret lyckades inte få bort 
bollen efter en högerhörna 
och 0-1 var ett faktum.

Pressen mot gästernas bur 
blev sedan påtaglig. En hand-
full klara måltillbud radades 
upp, bland annat en boll som 
tog i ribban och ned på mål-
linjen. Många gulsvarta spe-
lare signalerade för mål, men 
inte domaren. En annan om-
diskuterad situation uppkom 
när Daniel Larson drogs 
ned av en motståndarförsva-
rare. Straff trodde hemmala-
get, men rättsskiparen ansåg 
att förseelsen skett utanför 
linjen.

– Svårt att säga från min 

position. Vi får hoppas att 
domaren fattade rätt beslut 
i båda de här situationerna. 
Tyvärr hade vi inte margi-
nalerna på vår sida, men det 
brukar jämna ut sig under en 

säsong. Vi är 
fortfarande 
med och slåss 
om kvalplat-
sen och får 
inte ge upp 
hoppet ännu. 

Två omgångar återstår och 
tar vi full pott kan allt hända, 
säger Jonas Andersson.

Närmast väntar borta-
match mot Wargöns IK, som 
sedan länge är klara serievin-
nare. I slutomgången står 
Sjuntorps IF för motståndet 
på Forsvallen. SIF som inne-
har kvalplatsen just nu.

– Det blir en dramatisk av-
slutning och det är ändå roligt 
att vara med i racet, avslutar 
Jonas Andersson.

FOTBOLL
Div 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 0-1 (0-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


