
alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   2012SPORT16

TROLLHÄTTAN. Skepp-
landas fina höstform 
håller i sig.

Skoftebyn utklassa-
des på Nysätras konst-
gräsplan.

På söndag väntar 
seriefinal hemma mot 
IFK Örby och seger där 
skulle innebära mer än 
ena benet i division 2.
Stig Persson har fått fin snits 
på SBTK:s damer, som spelar 
en bländande fotboll för till-
fället. Den på papperet svåra 

TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK såg ut att gå 
mot en uddamålsför-
lust borta mot Trollhät-
tans FK.

Då slog Daniel 
”Göken” Larson till – 
två gånger om!

– Otroligt skönt, kon-
staterade matchhjälten 
direkt efter slutsignalen. 

Skepplanda BTK och Troll-
hättans FK bjuder alltid på 
jämna och tuffa kamper. Lör-
dagens tillställning på Stav-
relund följde samma möns-
ter och efter en mållös första 
halvlek var det hemmala-
get som kunde ta komman-
dot genom att göra 1-0. Mat-
churet visade för 75 spela-
de minuter när Alemayehu 
Wakjira hittade rätt till hem-
mapublikens glädje.

TFK, som har ett utsatt 
tabelläge och som kämpar 
för nytt kontrakt, kände vitt-
ringen av poäng. Det var då 
Daniel Larson klev in i hand-
lingarna. Fem minuter före 
full tid skickade han in 1-1 
och i matchens slutskede av-
gjorde han med sitt 2-1-mål.

– Ingen speciellt bra fot-
bollsmatch, mer kamp än 
skönspel. Det 
är starkt av 
oss att komma 
tillbaka och 
för egen del 
känns det som om målskyttet 
har lossnat nu, säger Daniel 

till lokaltidningen.
SBTK är alltjämt trea i ta-

bellen, men 
gapet upp till 
serieledan-
de Halvors-
torp är hela 

13 poäng. I veckan väntar två 
hemmamatcher för Skepp-
landa. På onsdag stun-
dar derby mot Göta och på 
söndag gästas Forsvallen av 
Wargöns IK.

Ny storseger för SBTK:s damer
– Nu väntar seriefinal på Forsvallen

Jubel i SBTK-lägret. I söndagens bortamatch mot Skoftebyn 
blev det storseger med hela 7-0. På söndag väntar seriefinal 
hemma mot IFK Örby.                  Arkivbild: Jonas Andersson

”Göken” goalade två gånger
– SBTK vände och vann mot TFK

Daniel Larson slog till två gånger om på Stavrelunds Idrotts-
plats i lördags och såg till att Skepplanda BTK kunde vända 
och vinna mot Trollhättans FK.       Arkivbild: Allan KarlssonKonstgräsplan i Skepplanda!

Skepplanda BTK är mycket stolta och glada över att kunna meddela att arbetet 
med vår efterlängtade konstgräsplan är i full gång. Det sjuder av aktivitet på vår 
grusplan som nu alltså görs om till en konstgräsplan.

Ale kommun fi nansierar en mycket stor del av projektet, men det är mycket som 
Skepplanda BTK ska ta hand om och allt detta kräver massor med ideellt arbete och 
kostar så klart pengar.

Vi vänder oss därför nu till er alla som bor och verkar i och runtom Skepplanda, och ber 
om ert stöd för att kunna färdigställa planen och allt runtomkring. Ni har alla chansen 
att sponsra valfritt antal kvadratmeter av planen. 1m² kostar 100 kr, 2m² kostar 200 
kr, 5 m² kostar 500 kr osv. Alla som köper en del i planen är med och tävlar om fi na 
priser, förstapriset är ett presentkort på julbord för två personer på Vadbacka gästgiveri! 
Alla sponsorer får dessutom sitt namn med tillhörande info om antal kvadratmeter köpt 
gräsplan, på vår sponsortavla som kommer att sättas upp vid kontgräsplanen.

Naturligtvis fi nns det möjlighet att teckna våra vanliga sponsorprogram där det, 
beroende på nivå, ingår olika förmåner. Är du intresserad av att teckna något av
dessa paket och vill veta mer, kontakta Magnus Eriksson, tel 0735-33 26 97.

Så här enkelt är det att sponsra:
Skepplanda BTKs ungdomslag kommer under nästa vecka att knacka dörr för att be 
om ert bidrag, ni kan till dem lämna ett kuvert med pengar i, skriv ert namn på kuvertet 
Ni kan också sätta in pengar på SBTK’s plusgirokonto 479187-7, ange ”konst” samt 
skriv ditt för och efternamn. Det går bra att lämna pengar till vår personal som fi nns i 
Klubbhuset dagtid. Vill du lämna över pengar kvällstid, eller vill ha ett inbetalningskort, 
kontakta Ricardo Nascimento, tel 0739-76 66 43 så hjälper han till att fi xa detta. 
Planen ska vara klar i mitten av oktober så vi behöver pengarna snarast möjligt. 

Vi hoppas och tror att det fi nns ett intresse att stödja Skepplanda BTK och vår 
verksamhet, framförallt handlar det om framtiden för våra barn och ungdomar. 

Stort tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Skepplanda BTK
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollh. FK – Skepplanda 1-2 (0-0)

HOCKEYSKOLA!
För dig som är född -04 -05 eller -06

Start  9/9, Oasen Ishall
Söndagar kl 11.00

Utrustning: Skridskor, hjälm med galler, 
halsskydd, benskydd, armbågsskydd & klubba 

Vid frågor kontakta:
Fredric Ericson, 0706-22 79 69
Claes Meldgaard, 0766-334183

Inskrivning från kl 09.30  
Ingen föranmälan! 

På isen våra kända Frölundaspelare 
Niklas Andersson, Pebben Axelsson, 

med flera.

Nu är det dags att dra igång 
innebandysäsongen!                  

U 06-08: söndagar mellan kl 11-12 (start 9/9) 
P 05:  fredagar kl 16–17.15 (start 7/9) 
F 03-05: ons kl 17-18 (start 5/9) & sön kl 9-10 
P 03-04: måndagar kl 17-18 (start 3/9) 
P 02:  söndagar kl 12-14 (start 9/9)
F 99-02: tis & tors kl 19.30–20.30 (start 4/9)
P 01:  mån & ons kl 19.15-20.30 (start 3/9)  
Dam: tis & tors  20:30-22 (start 4/9)  
Herr: mån & ons 20:30-22 (start 3/9).  

Nytt för i år: Herrveteraner (födda 1978 eller 
tidigare): söndagar kl 20-21.30 (start 9/9)

Samtliga lag tränar i Skepplandahallen!

För mer info se hemsidan www.laget.se/skaribk 
eller ring Ann-Sofi e 0736-79 31 30
Hjärtligt välkomna! /Skår IBK

uppgiften borta mot Skof-
tebyn skulle visa sig bli en 
riktig munsbit. I halvlek var 
ställningen 0-3 och efter 
pausvilan fortsatte målfesten.

– Vi gjorde vår bästa match 
och hade ett fantastiskt pass-
ningsspel emellanåt. Det 
fanns inget att klaga på, säger 
SBTK-tränare Persson.

På söndag kommer ta-

belltvåan Örby på besök till 
Forsvallen. Skepplanda har 
tre poäng till godo samt en 
överlägsen målskillnad.

– Vinner vi så blir vi 
svårslagna, det vågar jag 
säga. Förlust däremot, så är 
det plötsligt en målskillnads-
historia, analyserar Persson.

Hur lägger du upp tak-
tiken?

– Jag vet bara ett sätt att 
spela fotboll och det är ett of-
fensivt upplägg. Vi kommer 
att sätta hög press och givet-
vis går vi för vinst. Det finns 
inget annat. Vi hoppas på bra 
väder och ett gott stöd från 
hemmapubliken, avslutar 
Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan

www.klubben/alehf

SPELA HANDBOLL!
P02 

Startar lördag 15/9, kl 12.00-13.15 
i Älvängens Kulturhus. 

Vi kör även i Skepplandahallen 
torsdagar 17.30-18.30

F02 och 03 
Startar fredag 7/9, kl 18.15-19.30 

i Älvängens Kulturhus


