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HISINGEN. Den svenska 
eliten i Olympisk Trap sam-
lades på Hisingens banor 
under helgen den 20-21 
augusti. De blåsiga väder-
förhållandena gjorde att det 
redan svåra skyttet inte blev 
enklare. Trots detta visade 
de två skepplandaskyttarna 
Rickard Levin-Andersson 
och Johan Johansson att 
de redan tillhör den svenska 
toppen, även om de båda 
bara är i början av sina skyt-
tekarriärer.

Rickard visade prov på 
goda nerver efter det att 
han under dag två sköt in 
sig i finalfältet (de sex bästa 
skyttarna efter två dagar) 
och där gjorde en fin final-
serie. En särskjutning om 
silverplatsen behövdes och 
där gick Rickard ut som vin-
nare efter att ha slagit ut Pia 
Hansen (tidigare OS-guld-
medaljör i Dubbel Trap). 
Johan Johansson gjorde 
även han en bra tävling och 
slutade som 5:a.

Värt att nämna är även 
att Rickard, som fortfa-
rande tävlar som junior, 
tog denna bronsplats bland 

seniorerna.
Skepplanda tog för andra 

året i rad SM-guld i lag-
tävlingen. Laget bestod 
av Rickard, Johan samt 
Mikael Staaf.

Två skyttar bland de 
sex främsta är ett mycket 
bra facit för Skepplanda 
Sportskyttar. Vann gjorde 
Andreas Norlén, Uppsala. 

❐❐❐

Skepplandaskyttar övertygade

Rickard Levin-Andersson 
från Skepplanda blev tvåa 
när SM avgjordes i Olym-
pisk Trap. 

SJUNTORP. Toppstriden 
i division 5 Västergöt-
land Västra tätnar.

Samtidigt som 
Skepplanda BTK borta-
vann mot Sjuntorp 
förlorade serieledarna 
Vänersborgs FK mot 
Göta BK.

– Vi tar en omgång 
i taget och försöker 
vinna våra matcher, 
mer kan vi inte göra, 
säger SBTK:s assiste-
rande tränare, Jimmy 
Johansson.

Många hade nog räknat ut 
Skepplanda efter 3-0-förlus-
ten borta mot VFK för några 
veckor sedan. Vänersborgs-
laget tog då ett till synes sta-
digt grepp om seriesegern, 

men efter helgens spelom-
gång har kampen hårdnat. 
Göta gav SBTK en hjäl-
pande hand genom att vinna 
med 3-1 på Ryrsjövallen.

– Det viktigaste är att vi 
fokuserar på det vi ska göra. 
Nu återstår fyra matcher och 
det krävs en kvalitetshöjning 
i våra prestationer, annars 
riskerar vi att förlora, konsta-
terar Jimmy Johansson.

Mot Sjuntorp var det en 
riktig dålig inledning. Hem-
malaget kunde ta ledningen 
genom Nils Olofsson och 
SBTK:s spel haltade betänk-
ligt. Ett psykologiskt viktigt 
kvitteringsmål föll i den sista 
spelminuten av första halv-
lek. Svante Larson hittade 
Christian Rönkkö som ord-
nade 1-1.

Efter pausvilan blev det 

bättre fart på gästerna. 1-2 
kom på hörna sedan Mikael 
Maliniemis skarvning landat 
framför fötterna på Edwin 
Modin, som kunde sätta led-
ningsmålet. Det skulle också 
bli matchens sista. Sjuntorp 
hade en riktigt bra kvitte-
ringschans, men då visade 
Mattias Holmström sin 
förträfflighet mellan stol-
parna. Skepplanda hade ett 
par fina tillbud att öka på 
sin målskörd, men dessvärre 
saknades skärpan i avslut-
ningarna.

För Skepplanda väntar nu 
hemmamatch mot Trollhät-
tans FK på söndag. Där har 
SBTK revansch att fordra 
efter vårens 2-0-nederlag på 
Stavrelund.

❐❐❐

Lör 10 sept kl 14.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Askim

Lör 10 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Lilla Edet

Sön 11 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

Sön 11 sept kl 14.00
Jennylund

Bohus – Evins

Sön 11 sept kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans FK

Sön 11 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Lindholmen

FOTBOLL I ALE

SBTK vann och krympte avståndet
– Guldjakten går vidare

Mattias Holmström är säkerheten själv mellan stolparna och spelade stabilt när Skepplanda 
bortavann mot Sjuntorp i fredags med 2-1. Nu skiljer det bara en poäng upp till serieledande 
Vänersborgs FK.                                                                       Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 

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

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

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 “Häftiga danser koreograferade av de 

absolut bästa streetdansarna.”!  

“H“Häfti d ko fe de aaavv“H“H“Häfäfäfftiitititigaga dddddananseseserrr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferararadeddddede aaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaavvaavvvaaavv ddddddeee

9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 

dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b & b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.
Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

m.lifeclub.se

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i vikt eller öka din styrka och konditionEnkel fysträning för dig som villl gågågågååååå gå nnn ner i Enn vikt eller öka din styrka och konditionon

Prova på succén 

NY  Kviberg , öppnar 27/10, (Lilla regementsvägen 20) 

Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 

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

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)

Ny öppnar vi en 
träningsanläggning

i Kviberg 30/10.
Mer information på 

vår hemsida. 

Life är alltid först med senaste inom träning

©

Erbjudandet gäller tom 30/9-11

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:-  

319:-*

SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

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

BRONSKORT

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

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

BROBROBROROROROROBROROBROBROB NNNNNSNSNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTRTORTORTORTRORTOOBROBROBROROROROROROBROBRBB NNNNNNNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTORTORTORTRTRTOOBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKOOOKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTRTRTTTTTTTTTT

299:-**

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen


