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BYTTORP. I 40 minuter 
var Skepplandas herrar 
på väg mot division 
fyra.

En tung kvittering 
före pausvilan gav Byt-
torp ny energi.

Den räckte för att  
springa ifrån gästerna i 
andra halvlek.

Av allt att döma blir det fort-
satt spel i division fem för 
Skepplanda BTK. Laget för-
lorade första kvalmatchen i 
en serie om bara tre lag.

– Du måste vinna båda 
matcherna för att på allvar 
vara med och utmana om 
uppflyttning. Handen på 
hjärtat så var Byttorp som i 
år har spelat i fyran klassen 
bättre över 90 minuter. Vi är 
inte där än, men vi är defini-
tivt på väg. Nästa år tänker vi 
inte kvala, då vinner vi serien 

istället, sa en inte alltför ned-
slagen SBTK-tränare, Jonas 
Andersson.

Det började annars bra för 
de gulsvarta. Efter en kvart 
skickar Christian "Figge" 
Rönkkö in ledningsmålet 
som betydde 0-1. Skepp-
landa stod upp och visade 
inga tecken på att vara tagna 
av stundens allvar. Strax före 
paussignalen fick Byttorp in 
en psykologiskt viktig kvit-
teringsboll.

– Vi var ändå nöjda med 
första halvlek, men visst är 
det alltid surt att inte få kliva 
av i ledningen när vi gjort en 
så bra inledning. Det kändes 
inte som att deras kvittering 
sänkte oss, fast i efterhand 
kan vi konstatera att målet 
betydde oerhört mycket för 
dem. I andra halvlek förtjä-
nar de segern, menade Jonas 
Andersson.

Byttorp gjorde således 
2-1 i matchminut 62, men 
3-1 dröjer till en kvart före 
slutet. Däremellan kunde 
SBTK med lite flyt ha kvit-
terat och skapat lite nerv i 
tillställningen. Christoffer 
Küchler hade ett friläge, 
Daniel Larson hade en 
nick i ribban 
och Chris-
tian Rönkkös 
stramare var 
tung, men 
n ä t r a s s l e t 
uteblev. Istället punkterade 
hemmalaget matchen med 
två mål.

– Vi blev för passiva efter 
paus och lyckades inte behålla 
kylan. Totalt sett gör killarna 
ändå en godkänd insats. Vi 
hade behövt alla marginaler 
på vår sida för att vinna. Det 
här var en svår bortamatch, 
förklarade Andersson.

Han framhöll särskilt sin 
lagkapten Oscar Frii, Niklas 
Antonsson och Niklas 
Hylander för gedigna insat-
ser.

– Det här är också tre 

spelare som har utvecklats 
enormt under året. Vi har 
en fantastisk potential i den 
här truppen och jag ser redan 
fram mot nästa säsong.

Skepplanda spelar sin sista 

kvalmatch mot Valtorps IF 
hemma på Forsvallen nu på 
lördag.

– Fortsatt spel i femman
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Lagkaptenen, Oscar Frii, slet föredömligt men Skepplanda föll ändå med klara 4-1 i den första 
av två kvalmatcher. Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Kvalförlust för Skepplandapplanda

För första gången testa-
de LN-70 HC att erbjuda 
gratis prova-på-hockey ihop 
med bytesmarknad. Arrang-
emanget tilldrog sig ett rela-
tivt stort intresse hos allmän-
heten.

– Det var väl inte överdri-
vet mycket folk, men vi är 
ändå nöjda. LN-70-dagen är 
ett bra sätt att profilera klub-
ben, säger Joachim Flodin.

Isen har legat blank i 
Lödöseborg sedan mitten av 
september. I söndags var det 
barn som åkte skridskor för 
allra första gången.

– Lödöse är ett samhälle 
som växer och med all den 
nybyggnation som planeras 
i området hoppas vi givetvis 
att det ska smitta av sig på vår 
förening, säger Flodin.

Klubbens representations-
lag återfinns även denna 
säsong i division 3. Seriepre-
miären sker borta mot KB 
Knights nu på söndag.

– Vi har däremot inget 
A-pojklag den här säsong-
en. Flera av killarna har tagit 

plats i vår seniortrupp istäl-
let. Vi går ett intressant år till 
mötes, säger Joachim Flodin.

På ungdomssidan kan 
noteras två lag som lämnat 
Västergötlands distrikt till 
förmån för Göteborg/Bo-
huslän.

– Det blir betydligt kor-

tare resor, förklarar Flodin 
och tillägger:

– Vi har också ett F20-lag 
som av allt att döma kommer 
att ingå i ett poolspel.

Lödöseborg har innebu-
rit ett rejält lyft för verk-
samheten och hallen nyttjas 
även frekvent av  närliggan-

de klubbar.
– Bäcken, Kungälv och 

Lerum hyr in sig hos oss. Nu 
hoppas vi också att fler fö-
retag ska få upp ögonen för 
Lödöseborg, avslutar Joa-
chim Flodin.

JONAS ANDERSSON

– Prova-på-hockey och bytesdag på samma gång 

Skridskor, klubbor och skydd fick nya ägare då LN-70 HC arrangerades bytesdag i söndags.
Ivar, 3 år, tog sig fram på 
isen med ett leende.

FOTBOLL
Kval till division fyra
Byttorp – Skepplanda 4-1 (1-1)
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ÄLVÄNGEN. Mycket 
folk hade på lördagen 
mött upp i det vackra 
höstvädret på Älvevi.

Och visst fick ÄIK-
anhängarna valuta 
för besöket då laget 
triumferade med 3-0 
(2-0).

Även om en omgång 
återstår (borta mot 
Nödinge) är poänglä-
get till fördel för ÄIK.

ÄIK hade solen emot sig i 
den första halvleken, men 
skapade förutom de båda 
målen, ett flertal vassa till-
bud. Nu hade Bosna sin 
främste spelare i målvakten 

och han briljerade verkli-
gen med massor av rädd-
ningar i båda perioderna. 

Efter en del skadepro-
blem fanns Johan Wester 
åter på sin plats mellan 
stolparna. Förutom några 
våghalsiga utflykter visade 
han stor pålitlighet. På 
bänken fanns även duktige 
Jonas Agneman för even-
tuellt inhopp.

Målen för ÄIK gjordes 
av Jonas Rhodén, John 
Lindergren och Johan 
Karlsson.

Omfamning och glädje på Älvevi. Lördagens triumf för 
ÄIK mot Bosna (3-0) innebar tvåa i serien och därmed 
kval.
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Kvalklart för ÄIK efter 3-0-segerKvalklart för ÄIK efter 3-0-seger

LÖDÖSE. Unga pojkar och flickor som tog sina livs 
första skridskoskär.

LN-70-dagen i Lödöseborg erbjöd möjligheten 
till prova-på-hockey.

– Vår ambition är givetvis att kunna rekrytera 
ännu fler deltagare till föreningens hockey- och 
skridskoskola som vi har på helgmornarna, säger 
ordföranden Joachim Flodin.

Lödöseborg välkomnade de allra yngstaLödöseborg välkomnade de allra yngsta

Hedi Lundgren, 6 år från Skepplanda, tillsammans med LN-70-tjejerna Hanna Claesson och 
Moa Johansson.


