
tias Holmströms vänstra 
kryss och fullträffen får nog 
betraktas som årets mål på 

Forsvallen så 
här långt.

Den andra 
halvleken 
spelades utan 
nerv och slut-

resultatet fastställdes av 
Gheorghe Zlotea i den 62:a 
minuten. Skepplanda hade 

därefter bud på ett reduce-
ringsmål, men lyckades inte 
spräcka nollan. Inhopparen 
Daniel Larson hade två bra 
lägen utan att få bollen i nät.

– Klasskillnad! De är 
enormt bollskickliga och vi 
var aldrig riktigt nära, sum-
merade SBTK-forwarden 

Christian Rönkkö, som 
tvingades kliva av matchen i 
den andra halvleken med ett 
ömmande knä.

alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   2012SPORT16

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK:s cupdröm-
mar krossades redan i 
den första omgången.

Division 3-laget 
Lärje/Angered blev en 
allt för svår nöt att 
knäcka.

– Vi krigade tappert, 
men föll mot ett bättre 
lag, konstaterade 
SBTK-tränaren, Derny 
Harman, efter matchen.

Fjolårets lyckosamma DM-
spel kvalificerade Skepplan-
da BTK till årets upplaga av 
Svenska Cupen. En synner-
ligen stark bedrift av ett di-
vision 5-lag, som inte brukar 
husera i dessa sammanhang.

Motståndet i den första 
omgången skulle visa sig bli 
tuffast tänkbara. Lärje/Ange-
reds IF leder division 3 mel-
lersta Götaland i suverän stil 
och var givetvis skyhöga favo-
riter då de kom till Skepplan-
da i tisdags kväll.

– Det gäller att jobba hårt 
och inte bjuda på något i 
onödan, sade Derny Harman 
innan domare Niklas Nyberg 
från Torslanda blåste igång 
cupmötet på Forsvallens ut-
märkta gräsmatta.

Inledningen på matchen 
blev tvärtemot vad Harman 
och hemmaspelarna hade 

önskat sig. Redan efter två 
minuter satt gästerna i förar-
sätet sedan Prince Ehioro-
bo ostört fått skalla in en vän-
sterhörna och 0-1.

Kalldusch
Kallduschen till trots lycka-
des hemmalaget samla kraft 
och lyfta upp spelet. Vid ett 
par tillfällen blev det farligt 
i gästernas straffområde och 
målvakten Ahmed Adam 
fick visa sig på styva linan. 

Uppförsbacken blev desto 

jobbigare när hemmala-
get bjöd bort bollen på egen 
planhalva i den 38:e minuten. 
Lärje/Ange-
red utnyttja-
de misstaget 
med klinisk 
precision 
och Nedim 
Dzafic satte elegant 0-2.

Luften gick definitivt ur 
matchen när Ferhat Shamar 
pricksköt 0-3 från distans, 
fem minuter före pausvilan. 
Bollen satt otagbart i Mat-

Skepplanda BTK:s cupdröm krossad
– Lärje/Angered numret större på Forsvallen

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s burväktare, Mattias Holmström, hade mycket att bestyra i cupmötet med 
Lärje/Angered. Här lägger han vantarna på bollen, men trots bra målvaktsspel av ”Holken” 
kunde gästerna vinna med klara 4-0.

Hemmalagets Emil Frii svarade för en utmärkt insats på sin 
högerbackplats. De många ruscherna resulterade i kramp, 
men som tur var fanns hjälpen på nära håll i motståndarnas 
Vladimir Majdanzic.

FOTBOLL
Svenska Cupen
Skepplanda BTK – Lärje/Angereds IF 0-4 (0-3)
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TROLLHÄTTAN. Skof-
tebyn, ett av topp-
lagen i division tre 
nordvästra Götaland, 
lyckades inte besegra 
Ahlafors IF.

Gulsvarta AIF var 
ordentligt tillbakapres-
sade under matchen, 
men försvarsspelet höll 
högsta klass.

– Vi får nog erkänna 
att vi stal en pinne, 
säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF-tränaren var trots allt 
nöjd med inledningen på 
höstsäsongen. Den mållösa 
kampen med Skoftebyn be-
kräftade att Ahlafors IF har 
lyckats konservera sitt kom-
promisslösa försvarsarbete.

– Vår backlinje hade 
mycket att göra, men agerade 
med både hjärta och pondus. 
Kul att se Pontus Otter till-
baka igen efter skada och 
nye Shkar Nawzad fungera-
de utmärkt som mittlås med 
Henrik Andersson, beröm-
de Lars-Gunnar Hermans-
son.

Skoftebyn ägde mycket 
boll, men de riktigt heta mål-
chanserna uteblev. Det blev 
värre efter paus.

– De är enormt skickliga 
när de får kontroll på bollen 
på den sista tredjedelen av 
planen. Före paus lyckades vi 
störa dem tidigare, men föll 
tillbaka i andra. Det är själv-
klart jobbigt att ständigt jaga 
fast vi löste det och ska inte be 

om ursäkt för poängen, kon-
staterar Hermansson som 
också fick se Niklas Ahlbom 
träffa stolpen i slutsekunden.

Redan på 
torsdag går 
Ahlafors i 
elden igen. 
Stenung-
sund väntar 
på Sjövallen, Svenska Sten-
hus Arena. Hemmalaget har 
revansch att utkräva efter 
vårens förlust (0-2).

– De har en bra förstaupp-
ställning, men hemma på vårt 
fina naturgräs ska vi kunna 
ställa till bekymmer. Vi fick 
ingen ärlig chans i första 
mötet eftersom vi åkte på en 
tidig utvisning, menar Her-
mansson.

Under hösten får AIF klara 
sig utan kantlöparen Martin 
Johansson som flyttar till 

Örebro för studier. Alexan-
der Andersson blir borta 
resten av säsongen med ett 
skadat ledband. Däremot 

har nämnde 
Pontus Otter 
gjort come-
back och 
även Anders 
Lundsten är 

på väg tillbaka. Ny i försvaret 
är också Shkar Nawzad som 
har tränat en tid med laget.

– Jag har fått en del ange-
näma bekymmer. Våra de-
fensiva kvalitéer är numera 
många, avslutar Lars-Gun-
nar Hermansson och syftar på 
att två ordinarie försvarsspe-
lare, Gustav Vegelius och 
Anders Andersson var av-
stängda mot Skoftebyn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ahlafors IF stal en poäng
– Har tagit fyra av sex möjliga mot serieledarna

Niklas Ahlbom var en stolpträff från att bli matchhjälte, men 
mötet med Skoftebyn blev mållöst.  Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0


