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LILLA EDET. Edet FK 
hade tre raka utan för-
lust inför mötet med 
Kållered SK.

Den sviten bröts på 
Kristi himmelsfärds 
dag.

Gästerna vann en 
målrik tillställning på 
Ekaråsen.

Publiken, 124 personer, fick 
full valuta för entrépengen 
när de båda sjupoängarna 
Edet FK och Kållered drab-
bade samman i torsdags. Vis-
serligen var det blött och 
kallt, men underhållnings-
värdet gick minsann inte att 
klaga på. Åtta fullträffar och 
minst lika många klara mål-
chanser bjuds inte varje dag i 
division 3. Åskådarna gladdes 
säkert mer än tränarna om det 
inte hade varit för att KSK 
gick segrande ur striden.

Målorgien tog sin början 
nästan per omgående. Jetmir 

Kurti gav gästerna ledning-
en i den tionde minuten, 
hemmalagets Joakim Berg 
höll sig framme på en hörna 
och kvitterade två minuter 
senare, innan 
Kållered åter-
igen kunde ta 
kommandot 
genom att ut-
nyttja ett för-
svarsslarv och 1-2. Då visade 
matchuret för 13 spelade mi-
nuter.

Edet hade två feta kvitte-
ringslägen under den första 
halvleken. Jonathan Gus-
tafsson skarvade fram bollen 
till storebror Tobias, som 
från nära håll fick se sitt avslut 
smita strax utanför stolpen. 
Joakim Berg hade kort där-
efter chansen att bli tvåmåls-
skytt då han återigen höll sig 
framme på en hörna. Skottet 
gick emellertid någon deci-
meter över ribban.

Istället kom 1-3 när Jetmir 

Kurti prickade in sitt andra 
mål för eftermiddagen, tre 
minuter före pausvilan.

Många trodde att matchen 
definitivt var över när Devran 

Celik satte 
1-4 i den 53:e 
matchmi-
nuten. Edet 
gav dock inte 
slaget förlo-

rat. Full fart framåt beordra-
des och när Anton Gran-
qvist sköt 2-4 med kvarten 
kvar tändes hoppet. Jonat-
han Gustafsson gav ytterliga-
re nerv åt matchen när han 
krigade in 3-4.

Spiken i kistan slog Devran 
Celik i när han tog tillvara på 
ytterligare en bjudning från 
hemmaförsvaret tre minuter 
före full tid. 

Edet FK, som besegrat 
topplagen Fjärås och Tölö 
i de två senaste matcherna, 
fick nu finna sig i att bita i 
gräset. Kampviljan var det 

definitivt inget fel på, men 
försvarsspelet hade betydligt 
mer att önska. Bolltapp i fel 
lägen gav Kållered möjlighe-
ten till snabba spelvändning-
ar och hemmakeepern Tom 
Christiansen tvingades till 
flera fina ingripanden.

Chans till revansch ges på 
lördag då Edet FK åker till 
Nösnäsvallen för match mot 
Stenungsunds IF.

Målfest på EkaråsenMålfest på Ekaråsen

PÅ EKARÅSEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet FK:s anfallare Marcus Olsson hade ingen lycka i mötet 
med Kållereds SK, som slutade med förlust för hemmala-
get, 3-5.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Kållered SK 3-5 (1-3)

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Göteborgs FF 3-2 
(2-0)
Mål AIF: Mohamed Abdulrazek, Ali 
El-refaei, Niklas Ahlbom. Matchens 
kurrar: Ali El-refaei 3, Mohamed 
Abdulrazek 2, Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Göta 3-0 (2-0)

Trollh. BoIS – Skepplanda 2-4 
(1-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Oscar 
Frii, självmål.
Matchens kurrar: Christopher Wil-
helmsson 3, Edwin Modin 2, Mattias 
Holmström 1.

Division 6 Alingsås
Trollhättan Syrianska – Hjärtum 
3-1 (2-0)
Mål HIS: Göran Andreasson.

Alvhem – Trollhättans FF 2-4 
(2-1)
Mål AIK: Linus Tornell, Emanuel 
Stensson.

BK Spark – Alvhem 6-2 (3-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Cruz Azul IF – Surte IS FK 2-5
Mål SIS: Emil Begzic, 2, Hardi Kalkali, 
Thomas Hansson, Erik Borg.

Nödinge – Hyppeln 4-2 (3-2)
Mål NSK: Rasmus Ekström 2, Magnus 
Olofsson, Vedad Arnautovic.

Nol IK – Tuve 4-0
Mål NIK: Jesper Pedersen, Mikael 
Hintze, Viktor Snow, Jonny Sten-
ström. Matchens kurrar: Jesper 
Garvetti 3, Johan Karlsson 2, Jonny 
Stenström 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Hålta 1-1 (1-1)
Mål BIF: Dennis Blidberg.

DM Västergötland
Skepplanda – Holmalund 0-5 
(0-2)

Division 3 Västergötland S, damer
Hus FF - Skepplanda BTK 2-4 (1-3)
Mål SBTK: Sandra Augustsson, Erika 
Andersson, Amanda Errind och Lotta 
Hillebjer
Matchens kurrar: Mathilda Errind 3, 
Erika Andersson 2, Linnea Samuels-
son 1.

Division 4 Västergötland V
Edet FK – Arentorp/Helås 5-1 
(4-0)
Mål EFK: Sandra Mellqvist 2, Malin 
Erlandsson 2, Emelie Selin.

Emtunga – Lödöse/Nygård 0-6 
(0-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Emilia Löfström, Anna 
Persson.

Division 4A Göteborg
Älvängens IK – Guldheden 3-2 
(2-2)
Mål ÄIK: Irina Roussakoff, Emelie 
Johansson, Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Tove Saaranen 3, 
Lina Karlsson 2, Linda Kleveus 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Kållered 2-2 (1-2)
Mål AIF: Emma Håkansson. Matchens 
kurrar: Emma Håkansson 3, Lisa 
Jepsen 2, Madelene Lindberg 1.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK avverkade 
två matcher den 
gångna veckan.

Det är tätkänning 
efter onsdagens borta-
triumf mot Trollhättans 
BoIS.

I DM tog det dock 
stopp då division 
3-laget Holmalund 
visade sig vara klassen 
bättre på Forsvallen.

Skepplanda BTK har fått upp 
ångan i division 5 Västra. 
Fjärde raka segern kom mot 
Trollhättans BoIS.

– Vi spelade en fantastisk 
fotboll under den första halv-
leken och kunde gått till paus-
vila med 5-0 om vi varit ef-

fektiva i straffområdet. I den 
andra akten bjöd vi in TBIS 
och med facit i hand ska vi 
vara tacksamma för att vi 
lyckades ro hem vinsten, för-
klarar Skepp-
landas trä-
nare, Derny 
Harman.

Christi-
an ”Figge” 
Rönkkö 
blev något 
av matchhjälte för gästerna 
med sina två mål. Han in-
ledde målskyttet på Grann-
gårdens konstgräs och satte 
sedan viktiga 2-3 tjugo mi-
nuter före slutet.

– Det var skönt. Trollhät-
tan hade en straffsituation 
vid 2-2 där domaren valde 

att fria. Starkt av killarna att 
återta kommandot mot slutet 
och bärga en ny fullpoängare, 
konstaterade Harman.

I söndagens DM-match 
hemma mot 
Holma-
lund blev det 
inte lika kul 
för SBTK. 
Hemmalaget 
hängde bra 
med under 

den första halvtimmen, men 
sedan visade gästerna från 
Alingsås varför de spelar två 
divisioner högre upp i serie-
systemet.

– Vi orkade inte och för-
lusten var inget att säga om. 
Holmalund var klart bättre än 
oss, säger Harman.

Nästa match för Skepplan-
da sker redan nu på onsdag 
då Trollhättans FK gästar 
Forsvallen. Till den drabb-
ningen får gulsvart tillbaka 
mittfältarna Svante Larson 
och Jonathan Svensson som 
båda var avstängda mot BoIS. 
Även Mattias ”Munken” 
Johansson är åter efter sjuk-
dom.

Fjärde raka för Skepplanda BTK
– Men i DM blev det respass

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman.FOTBOLL

Division 5 Västergötland V
Trollh. BoIS – Skepplanda BTK 2-4 (1-2)
DM Västergötland
Skepplanda BTK – Holmalunds IF 0-5 (0-2)
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www.ahlaforsif.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG : 

10 juni.  AVGIFT :  300 kr

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans ungdomar 

har utbytestävling 
mot Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

30/6 – 2/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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