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Onsdag 6 juni Jennylund
Poängromenad för stora och små. 

Korvgrillning, våfflor, saft och kaffe

Start kl 11-12 vid gräsplanen 
framför scoutgården.

Prisutdelning kl 14.00. 

Tipspromenaden kostar 20 kr, 

korv med bröd och dricka ingår.

Scouternas dag

Ta med familj, släkt och vänner. 

Välkomna Bohus Scoutkår!

SKEPPLANDA. Vilken 
strålande insats Skepp-
landa BTK svarade för i 
torsdags kväll.

Seger mot seriele-
dande Gerdskens BK 
var ett rejält styrkebe-
sked.

– Vi följer vår match-
plan till punkt och 
pricka, konstaterade 
SBTK-tränaren Derny 
Harman med det bre-
daste av leenden.

Inför toppmötet med Skepp-
landa BTK hade Gerdsken 
sju raka segrar och målskill-
naden 39-7. Att Alingsås-
laget skulle vara orubbligt 
visade sig emellertid vara 
en klar överdrift. Hemma-
laget utnyttjade ett för en 
serieledare anmärkningsvärt 
dåligt försvarsspel gång efter 
annan. Efter dryga halvtim-
men var ställningen 3-0 och 
GBK var ett slaget lag.

– Vi utnyttjade de luckor 
som uppstod bakom deras 
backlinje och var effektiva 
när tillfällena gavs, förklarar 
Derny Harman.

Segern var en taktisk 
triumf som tränarduon 
Derny Harman/Jimmy 
Johansson låg bakom. 
Schackdraget att spela 4-5-1 
med Christian Rönkkö 
som ensam forward visade 
sig vara ett genidrag. SBTK 

tätade ytorna på mittplan, var 
hyperfarliga i sina omställ-
ningar när Gerdsken bjöd 
bort bollen och hamnade i 
otakt.

– Jag är imponerad över 
killarnas förmåga att behålla 
disciplinen och kylan under 
90 minuter. 
Det kändes 
som att vi 
hade något 
på gång, men 
att vi skulle 
vinna så här 
överlägset hade jag inte vågat 
drömma om, säger Harman.

Christian Rönkkö inledde 
målskyttet i den åttonde 
minuten då han skallade in 
Christopher Wilhelms-
sons högerinlägg från nära 
håll.

Det kunde varit kvit-
terat minuten senare när 
Kristofer Profozic höll sig 
framme i straffområdet, men 
utmärkte SBTK-målvakten 
Mattias Holmström sva-
rade för en briljant benparad.

2-0 var frukten av en snabb 
kontring. Mattias Johans-
son frispelade Linus Carls-
son som avslutade distinkt. 

3-0 kom på en fast situa-
tion. Svante Larsons precisa 
frispark landade på Niclas 
Hylanders huvud som 
elegant nickpassade fram 
Kristofer Küchler, som 
bara hade att buga in bollen 

SBTK glänste mot serieledarna
– Slog tillbaka Gerdsken med 4-1

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Skepplanda BTK slog tillbaka serieledande Gerdsken med klara 4-1 på Forsvallen. Christi-
an ”Figge” Rönkkö (mitten) svarade för två fullträffar och fick sällskap i målprotokollet av 
Linus Carlsson och Kristofer Küchler.

Tingbergs AIS lyckades 
bra på friidrottstävlingarna 
i Trollhättan respektive 
Uddevalla. Tävlingen i 
Uddevalla hade samlat cirka 
70 deltagare förra torsdagen 
och tävlingen i Trollhättan 
hade över 800 starter senare 
på söndagen. Det var rekord 
för tävlingen.

Syskonen Kuutti vann 
varsin seger. Sara, 16 år, 
vann spjut i Trollhättan och 
tog nytt klubbrekord med 
32.34vm. Emma, 14 år, 
på 300 m i Uddevalla med 
nya klubbrekordet 46.71. I 
Trollhättan sprang Emma 
ett starkt lopp på 800 m och 
blev trea i klassen F15 efter 
en riktigt 
snabb avslut-
ning. Tiden 
blev 2.31.51 
vilket var nytt 
personrekord.

Erika 
Sandström, 
13 år, gjorde 
sin första 
utomhustäv-
ling i klassen 
F13. Hon 
stötte en rik-
tigt lång stöt 
som mätte 
hela 9.87 m 
och blev tvåa 
på det. Detta 
var även nytt 
klubbrekord. 
Klubbkom-
pisen Julia 
Kristiansson, 

13 år, kom fyra och förbätt-
rade sig en meter med sitt 
resultat 8.64 m.

Carl Hermansson tog 
hem två silver. På 60 m 
sprang han sitt första lopp 
under 10 sekunder och det 
blev 9.87. Sedan blev det 
en bra tid på 600 m då han 
klockades på 2.15.81.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
kom tvåa i klassen P11 på 
nya perset 7.39 i kula. David 
Adolfsson, 8 år, tog hem två 
tredjeplatser i klassen P9 i 
höjd 93 cm och i kula 4.53 
m. Peter Johansson kom 
tvåa på 800 m i seniorklassen 
med tiden 2.13.17.        ❐❐❐

Lyckade tävlingar för TAIS

i öppen kasse.
Det som många trodde 

skulle ge nerv åt tillställ-
ningen var Kristofer Profo-
zics reducering två minuter 
före halvtidsvilan. Profozic 
tog tillvara sin egen frisparks-
retur och ställde Mattias 

Holmström 
utan pare-
ringschans.

Spiken i 
kistan slog 
C h r i s t i a n 
Rönkkö i när 

han ordnade sitt andra mål 
för kvällen i den 75:e match-
minuten. Svante Larsons 
högerinlägg förpassades för-
nämligt vidare av Kristofer 
Küchler som dukade upp för 
anfallsesset Rönkkö. Med 
sträckt vrist for bollen upp i 
målvaktens vänstra kryss och 
4-1.

– En härlig seger och nu är 
vi med i snacket igen, sade en 
belåten tvåmålsskytt direkt 
efter slutsignalen.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att seriesegern 
kommer att stå mellan de 
fyra lag som nu utgör tät-
kvartetten i division 5 Väs-
tergötland Västra; Gerdsken, 
Halvorstorp, Skepplanda och 
Göta.

– Det gäller att vi har 
fokus i varje match. Hemma 
mot TFK för en vecka sedan 
var vi inte alls på tårna och 
då kryssade vi. Vi måste vara 
hundraprocentigt koncen-
trerade då allvaret infin-
ner sig, analyserar Derny 
Harman.

På fredag väntar ny hem-
mamatch för Skepplanda då 
Östadkulle SK kommer på 
besök.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Gerdsken 4-1 (3-1)

SURTE-BOHUS 
SPORTSKYTTEGILLE

Håller banorna öppna under 
juni månad och har 

semesterstängt under juli månad.

Höstens verksamhet startar den 
1 augusti t.o.m den 6 oktober. 

Öppettider: onsdagar 17.00-20.00 
lördagar 12.00-15.00

Älgbanan är öppen fredagar 
fr.o.m 3 augusti t.o.m 5 oktober 

mellan 10.00-12.00

www.surtebohussportskyttegille.se
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Glose Murning & Puts AB

Älvängen

STORT TACK TILL ALLA 
SPONSORER FÖR DEN 

GÅNGNA SÄSONGEN


