
2010  |   vecka 40  |   nummer 34  |   alekuriren 25SPORT

mobil.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Burn Baby Burn! 
- Disco Inferno -

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu i höst

LIFE är alltid först med det 

senaste inom gruppträning

Erbjudandet gäller tom 31/10-10

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3790:- 

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Svalka av dig Paket
              

 

                       69:-
                  

                 

  Värde 507:-

För dig som tecknar 

guldmedlemskap 

under oktober månad får ett

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK pallade för 
trycket och vann rätt-
vist den helt avgörande 
drabbningen mot Sjun-
torp.

Ett ramstarkt försvar 
och en het anfallsduo 
banar väg för kvalspel 
mot division fyra.

– Helt underbart, vi 
ger dem nästan inte en 
enda målchans, säger 
lagkapten Oscar Frii.

Avslutningen på division 
fem Västergötland västra 
kunde inte regisserats bättre. 
Wargön är sedan länge klara 
seriesegrare, men kampen 
om silverplatsen och en kval-
plats stod mellan Skepplanda 
och Sjuntorp. I sista omgång-
en möttes lagen på Forsvallen 
och det var hemmalaget som 
var starkast.

– Oavsett hur det går i 
kvalet har killarna visat att 
de kan hålla ihop laget och 
vinna en avgörande match. 
För flera av våra spelare var 
det här första gången som de 
spelade en så betydelsefull 
match. Det var nervöst, men 
de pallade för trycket och gör 
i många avseenden en mycket 
bra insats. I första halvlek har 
Sjuntorp en hel del boll, men 
skapar inget. Efter paus tar 
vi över och segern är aldrig 
hotad, summerar en triumfe-

rande SBTK-tränare, Jonas 
Andersson.

Matchen var en halvtimme 
gammal och Sjuntorp hade 
haft det mesta av spelet utan 
att kunna överlista det gul-
svarta för-
svaret som 
fyrtornen 
Mikael Ma-
liniemi och 
Niklas Hy-
lander härs-
kade över. 
Just då stressade Daniel 
Larson livet ur gästernas 

vänsterback som sålde bollen 
billigt. Inspelet satt på Chris-
tian Rönkkös fötter som av-
slutade iskallt. 1-0 var inte 
logiskt, men en följd av ett 
vårdat, disciplinerat och tak-

tiskt skick-
ligt spelande 
hemmalag.

I andra 
halvlek bytte 
SBTK ut sin 
lagkapten, 
Oscar Frii, 

för att få en mer rutinerad 
Robert Andersson på plan. 

Det var ett genidrag.
– Just då var det precis vad 

vi behövde. Oscar var inte 
dålig på något sätt, men han 
hade nästan lite för mycket 
spring i benen. Nu ville vi 
lugna ner spelet och äga boll. 
Vår ledning var knapp och 
ett mål i baken hade räckt 
för Sjuntorp, motiverar Jonas 
Andersson beslutet.

Oscar Frii ersatte senare i 
matchen Joakim Westlund 
på mittfältet.

Avgörandets minut kom 
en kvart före slutet. Utmärk-

te högerbacken, Mattias 
Otzén, vann en duell på gäs-
ternas planhalva. Passningen 
ute till höger nådde Johan 
Andersson som måttade ett 
inlägg till Daniel Larsons 
panna. Nicken var en delika-
tess så nära krysset det går att 
komma.

– Kul att just Daniel får 
göra det målet. Han jobbar 
hårt för laget, anser den gul-
svarta lagkaptenen.

Ett nytt ungt Skepplanda, 
kryddat med ett antal rutine-
rade och evigt unga lirare, har 
formats till en lagmaskin som 
vet vad den vill och vart den 
ska. För att nå division fyra 
krävs ytterligare ett par skal-
per i en kvalserie om tre lag.

– Det värsta är att det inte 
är säkert att det räcker. An-
talet lag som går upp i Väs-
tergötlands divisionfyraserier 
kan bli väldigt få. Det beror 
på hur många lag som tar 
plats i division tre. Det kan bli 
ett ”överskott”, säger SBTK:s 
ålderman, Svante Larson.

Skepplanda lottades på 
måndagen i samma grupp 
som Byttorps IF från divi-
sion fyra och Valtorps IF, tvåa 
i division fem östra. Kvalspe-
let inleder SBTK borta mot 
just Byttorp.

Skepplanda klart för kval
– Vann avgörandet på Forsvallen– Vann avgörandet på Forsvallen

VILL SE SBTK I FYRAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö visade härlig höstform, något som Skepplanda BTK kan behöva i det kom-
mande kvalspelet.

FOTBOLL

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sjuntorp 0-2 (0-1)

Lördag 9 okt kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

Lördag 9 okt kl 14.00
Jennylund

Bohus – Hålta

Söndag 10 okt kl 15.00
Surte IP

Surte – Ramberget

FOTBOLL I ALE

Andra segern 
för Ale HF
Ale HF:s herrar vann den svåra 
bortamatchen mot ÖHK Göteoborg 
med elva mål (!) 20-31.

– Vi hittade tillbaka till vårt väg-
vinnande spel från seriepremiären 
som bygger på ett starkt försvars-
spel, säger Frank Wahlqvist som i 
år coachar laget ihop med Martin 
Jonsson.

– Det är skönt att Martin har 
hoppat in. Vi behövde den avlast-
ningen. Nu ser vi ännu mer från 
sidan, menar Frank.

ÖHK Göteborg är med sina elitse-
riemeriterade legendarer kända för 
sitt tunga skytte. Detta eliminerade 
Ale HF. Samma försvar lär behövas 
på söndag, då obesegrade ÖHK 
2002 hälsar på.

Likt tidigare år är det Fredrik 
Berggren som är spelande tränare 
i Ale som nu har vunnit två av tre 
möjliga.


