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Tingbergs AIS fanns repre-
senterade på Götalands-
mästerskapen i Falköping. 
Emma Kuutti, 13 år, gjorde 
ett mycket bra lopp på 600 
meter. Hon var med i det 
bästa finalheatet och låg trea 
fram till det var 50 meter 
kvar. Då kom två tjejer och 
sprang om. Emma svarade 
upp, men fick ge sig i slutet. 
Trots att hon inte hade 
någon rygg att hänga på i två 
upploppsrakor, med motvind 
dessutom, så blev det en fin 
femteplats med nya klubb-
rekordet 1.44.07 och en sjät-
teplats i Sverigestatistiken 
i år. Tiden räckte till att ha 
sprungit fortast av alla kvin-
nor i Lilla Edets kommun 
någonsin på 600 meter. Hon 
blev även uttagen till Väster-
götlands stafettlag. Där blev 
det en bronsmedalj för laget 

och Emma hade cirka 28.9 
på sin 200 meterssträcka. 

Sara Kuutti, 15 år, gjorde 
en fantastisk tävling nere på 
USM i Ystad. Hon kastade 
hela 34.19 i svåra vindförhål-
landen. Sara kom dit med en 
12:e plats i Sverigestatisti-
ken. På SM slutade det med 

en fin sjundeplats i finalen, 
endast 14 centimeter från 
en sjätteplats. Alla de bästa i 
Sverige fanns på plats, totalt 
15 kastare. 

❐❐❐

Framgångar för systrarna Kuutti

Sara Kuutti blev sjua i spjut-
finalen på USM i Ystad.

Emma Kuutti blev femma på 
600 meter när Götalands-
mästerskapen avgjordes i 
Falköping.

SKEPPLANDA. Under-
läge 1-2 och förvarsjät-
ten Mikael Maliniemi 
utvisad.

Skepplanda BTK 
lyckades ändå komma 
tillbaka och vinna sön-
dagen hemmamöte med 
Trollhättans FK.

Daniel Larson fixade 
kvitteringen i den 80:e 
minuten och storebror 
Svante skickade in 
segermålet fem minu-
ter före slutet.

Skepplanda BTK var pis-
kade att vinna söndagsef-
termiddagens hemmamatch 
mot Trollhättans FK för att 
inte förlora kontakten med 
serieledande Vänersborgs 
FK. VFK, som i och med 
fredagens hemmavinst mot 
Trollhättans BoIS (5-1) hade 
drygat ut ledningen till 
fyra poäng, vädrade 
en överraskning på 
Forsvallen.

Någon ner-
vositet skönjdes 
inte i SBTK:s 
uppträdande 
under den 
i n l e d a n d e 
h a l v t i m -

men. Hemmalaget spelade 
bitvis fyndigt och skapade ett 
par fina lägen innan Linus 
Carlsson kunde sätta 1-0 i 
den 29:e minuten.

Avslutningen på den 
första halvleken kom dock 
att förändra 
förutsättning-
arna radi-
kalt. Inom 
loppet av ett 
par minuter 
gjorde gäs-
terna två mål och när doma-
ren Muhamed Ramic fick 
för sig att hiva upp det röda 
kortet till SBTK:s mittback 
Mikael Maliniemi syntes de 
gulsvarta gulddrömmarna gå 
upp i rök.

Skepplanda vägrade emel-
lertid att ge slaget förlorat 
och trots numerärt under-
läge under hela den andra 
halvleken tryckte man till-
baka de rödvita gästerna. 
Lön för mödan kom i den 
80:e minuten när inhop-

paren Daniel Larson 
höll sig framme i 

straffområdet och 
tryckte in kvit-
teringen från 
nära håll. Stort 
jubel i SBTK-
lägret, men 
det skulle 
komma mer.

M a t c h u -
ret visade 
85 minuter 

när det var 
dags för 

en annan 
Larson, 

m e d 

Svante i förnamn, att pre-
sentera sig. I kalabaliken 
framför mål landade bollen 
framför fötterna på hemma-
lagets nummer nio, som med 
kraft och precision såg till att 
smälla in segerbollen.

– En 
u n d e r b a r 
känsla! Vi för-
tjänade den 
här segern 
och kampen 
om guldet går 

vidare, konstaterade en lyck-
lig matchvinnare.

Skepplandas assisterande 
tränare, Jimmy Johansson, 
hade hög puls långt efter det 
att slutsignalen ljudit. Leen-
det fanns där också.

– Jag är stolt över grab-
barnas prestation. Det tyder 
på en oerhörd moral att trots 
alla motgångar i den första 
halvleken, komma tillbaka 
och vända på steken. Spe-
larna fick slita ont, men 
gjorde det med bravur. TFK 
är ett bra lag och vi fick stryk 
i våras med 2-0 på Stavre-
lund. Nu fick vi vår revansch 
och det känns naturligtvis 
jätteskönt.

Tre omgångar återstår och 
för Skepplanda väntar nu 
bortamatch mot Sollebrunns 
AIK. SBTK får då klara sig 
utan sitt ordinarie mittback-
spar, Mikael Maliniemi/
Niclas Hylander, som båda 
är avstängda.

– Sådant är fotbollslivet. 
Vi har en bred trupp och nu 
är det andra spelare som får 
kliva fram och ta ansvar i ett 
viktigt skede av serien. Jag är 
inte alls orolig utan ser fram 
emot fredagskvällens match 
med tillförsikt, avslutar 
Jimmy Johansson.

❐❐❐

Högdramatiskt när 
SBTK vände och vann
– Uträknat hemmalag kom tillbaka mot TFK

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 3-2 (1-2)

Trots underläge 1-2, och med en man mindre på planen, Trots underläge 1-2, och med en man mindre på planen, 
lyckades Skepplanda BTK vända och vinna söndagskvällens lyckades Skepplanda BTK vända och vinna söndagskvällens 
hemmamatch mot Trollhättans FK. Stor matchhjälte blev hemmamatch mot Trollhättans FK. Stor matchhjälte blev 
Svante Larson som prickade in 3-2-målet med fem minuter Svante Larson som prickade in 3-2-målet med fem minuter 
kvar att spela.kvar att spela.
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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“Häftiga danser koreograferade aavv“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaaavvaavvvaaavv 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
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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


