
alekuriren  |   nummer 18  |   vecka 19  |   2011SPORT28

www.laget.se/nodingesk

Handbollsavslutning
i Sporthallen

Sön den 15 maj

Vi samlas kl 10.00
Program

1030 Presentation av alla lagen
1130 Turnering med mixade lag
1215 Nummerboll
1230 Turneringen fortsätter
1315 Uppvisning av ”Boll & Lek”
1345 Final i turneringen
1415 Avslutning med godisregn

Välkomna!
OBS! De berörda i respektive
lag träffas kl. 08.00

ÖSTADKULLE. Skepp-
landas herrar svarade 
för en ny tveksam 
insats i bortamötet 
med Östadkulle SK.

Fast precis som tidi-
gare avgick SBTK med 
segern.

– Tänk hur bra det 
ska bli när spelet börjar 
stämma, säger lagkap-
ten Oscar Frii.

Skepplanda har inlett årets 
seriespel med tre raka segrar, 
men av spelet har det funnit 
betydligt mer att önska. 
Matchen mot 
Östadkul le 
a v g j o r d e s 
först i slutet 
när Martin 
S v e n s s o n 
kunde rulla 
in 2-0. Tidigare i andra halv-
lek hade Mattias Johansson 
nickat in ettan på en perfekt 
slagen frispark av Svante 
Larson.

– Det är naturligtvis 
väldigt roligt att vi vinner 
matcherna, men vi får inte 
blunda för hur det ser ut. 
Återigen bärgar vi poängen 
genom ett solitt försvars-
spel och till sist fick vi också 
utdelning på en fast situation 
framåt, men vi radar inte upp 
målchanser och får vara tack-
samma för poängen, sum-
merar SBTK-tränaren Jonas 
Andersson sina intryck.

Forsvallens hjältar har 
nu en knapp vecka på sig 
att hitta linjerna i spelet, på 

fredag väntar nämligen serie-
ledarna och tunga seriefavo-
riterna Vänersborgs FK.

– Då är det upp till bevis. 
Vänersborg har inte gjort 
någon hemlighet av att de 
vill avancera och vinterns 
värvningar består av både 
rutinerade och spelskickliga 
individer. Det blir en bra 
värdemätare och även om vi 
inte har imponerat än så vet 
vi självklart vad killarna kan, 
menar Jonas Andersson.

Tränare för Vänersborgs 
FK är inte helt obekante 
Raimo Käkelä, en gång 

fruktad mål-
skytt för 
Örgryte IS 
och senare 
även för 
Nygårds IF.

– Han 
verkar ha fått ihop lagbygget 
och i lördags vände man ett 
hotande 1-2-underläge till 
seger 3-2 över Trollhättans 
IF. Det kommer att bli en 
härlig batalj mellan två obe-
segrade lag, förutspår Jonas 
Andersson. 

Mathias Holmström 
svarade på nytt för en överty-
gande insats i målet. Blir han 
ensam om att hålla nollan på 
fredag går Skepplanda BTK 
upp i serieledning.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Christian Rönkkö hade stundtals bra fart under fötterna, men denna gång blev det ingen utdelning. Kanske sparade han sig 
inför fredagens seriefinal på Forsvallen då Vänersborgs FK kommer på besök. 

Ny vinst för obesegrat SkepplandaNy vinst för obesegrat Skepplanda
– Nu väntar tidig seriefinal på Forsvallenpå Forsvallen

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Östadkulle - Skepplanda 0-2 (0-0)

Lokaltidning, printshop, reklambyrå, 
webbproduktion & filmproduktion

Buffé & dryck
Pytt i panna 

Fredag från kl: 18.00
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  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

FORSVALLEN

99:-

Skepplanda - Vänersborgs FK

Herr div 5, västra 

Fre 13 maj, 19.00

Skepplanda - Husqvarna FF

Dam div 2 

Lör 14 maj, 14.00

- Älska handboll

  VILL DU 
SPELA HANDBOLL?

Håll koll på hemsidan och 
i Alekuriren så du vet när vi drar 

igång igen! www.klubben.se/alehf
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