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Välkommen till 
Ale Golfklubb

- oasen vid riksväg 45

Bli medlem hos oss!
Flera olika alternativ. 

till exempel 425:-
per månad med autogiro.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem, 0303-33 60 33
www.alegk.com
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PASSA PÅ

ordpris 3500 kr

Teckna nytt medlemsskap!
Som ny medlem har du möjligheten att 
köpa greenfee-biljetter, 10 st för endast:

2000:-
 Mer info om träningar får ni på 

hemsidan: www.klubben.se/alehf

- Älska handboll
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Vi önskar alla en skön vår 
och en varm sommar!

SKEPPLANDA. Forsval-
lens stolta mannar 
har lovat blanda sig i 
toppstriden i division 5 
Västergötland.

Hittills infriar Skepp-
landa BTK förväntning-
arna och tog i fredags 
andra raka segern.

– Resultatmässigt 
har vi inget att klaga 
på, men sett till spelet 
har vi en del att prata 
om, säger SBTK-träna-
ren Jonas Andersson.

Att vinna trots grus i maski-
neriet brukar känneteckna ett 
mästarlag. Så har det också 
varit för Skepplanda i in-
ledningen av årets seriespel. 
Både mot Säven/Hol och nu 
senast mot Halvorstorp var 
det tempofattigt och ett svagt 
passningsspel 
som präglade 
större delen 
av match-
en. Hemma-
lagets tidiga 
ledningsmål 
redan efter 
åtta minuter på straff, insla-
gen av Svante Larson efter 
att Linus Carlsson rivits ner, 
gav inte laget den energikick 
som normalt brukar följa.

– Det är snarare tvärtom, 
Halvorstorp tog över och 
kvitterade rättvist. Jag hade 
inte protesterat om de haft 
ledningen i paus. Vi hängde 
inte med, säger Jonas An-
dersson.

Det blev en uppryckning i 
andra halvlek – från båda håll. 
Matchen var jämn och såg ut 

att gå mot ett oavgjort resul-
tat. Blott 20 minuter återstod 
när Mikael Maliniemi dröjde 
sig kvar i straffområdet efter 
en fast situation. Bollen kom 
tillbaka och Maliniemi kunde 
ge Skepplanda segermålet.

– Det råder delade me-
ningar om han var taktisk och 
dröjde sig kvar eller om han 
inte orkade springa hem…
skrattade Jonas Andersson 
efter slutsignalen.

Mittbacken Maliniemi var 
en populär matchhjälte.

– Han har varit otroligt bra 
under försäsongen och har 
inlett lika bra i serien. Han är 
en stor tillgång och ett ankare 
i försvaret, extra kul är det när 
den typ av ansvarsfulla spela-
re får lyfta armarna i skyn, 
menade Andersson.

Just försvarsspelet kommer 
att vara ett signum för SBTK 

2011. Laget 
har ännu 
inte släppt in 
något spel-
mål. Fre-
dagskvällens 
baklänges-
mål kom på 

hörna.
Halvorstorp skulle enligt 

expertisen tillhöra seriens 
toppkandidater, men har bara 
lyckats samla ihop en poäng 
på de två första matcherna. 
Trollhättans BOIS som de-
finitivt skulle vara med och 
slåss om seriesegern står helt 
utan poäng.

– Det är tveklöst en ovän-
tad inledning på säsongen. 
Vi har inte heller imponerat, 
men vi har trots allt sex poäng 
och de kan ingen ta ifrån oss, 

Maliniemi avgjorde mot HalvorstorpMaliniemi avgjorde mot Halvorstorp

– Skepplanda BTK vann på nytt utan att övertyga
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Glada målskyttar i SBTK. Svante Larson satte straffen till 1-0 och Mikael Maliniemi avgjorde med att sätta 2-1 i  hemmapremiären mot Halvorstorp.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 2-1 (1-1)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Svante Larson, Mikael 
Maliniemi. Matchens kurrar: Mikael 
Maliniemi 3, Oscar Frii 2, Niklas 
Antonsson 1.

avslutade Jonas Andersson.
Östadkulle väntar borta på 

fredag.

Nyförvärvet från Lödöse/
Nygård, Martin Svensson, 
väntar fortfarande på sitt 
första seriemål i den gul-
svarta tröjan.


