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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

SKEPPLANDA. En dag 
på jobbet.

Så sammanfattade 
Skepplandas tränare, 
Derny Harman, sönda-
gens insats på Forsval-
len.

Det var klasskillnad 
och således en tillställ-
ning helt utan nerv.

Skepplanda hämtade sig 
snabbt efter onsdagens der-
byförlust mot Göta BK (1-3) 
och var precis så överlägs-
na som siffror-
na skvallrar om 
i mötet med 
Wargön.

– Vi gör det 
som krävs. Mot-
ståndet är helt enkelt för 
dåligt idag. Kul ändå att kil-
larna släpper loss och spelar 
ut i den andra halvleken, sam-
manfattade Derny Harman.

Gästerna hängde med rik-
tigt skaplig inledningsvis, 
men Svante Larsons 1-0-

mål i den 38:e minuten blev 
starten på en så kallad ket-
chupeffekt. Nicolas Lines 
höll sig framme på en vän-
sterhörna precis före halv-
tidssignalen och gjorde 2-0.

Efter pausvilan var det 
bara ett lag på banan. Linus 
Carlsson satte 3-0 fem minu-
ter in på den andra halvleken 
och när WIK fick Marcus 
Bergström utvisad i den 
69:e matchminuten föll laget 
sönder och samman.

– Vi har inget med guld-
striden att 
göra, men 
vill ändå av-
sluta säsong-
en på ett bra 
sätt och för-

söka knipa bronset, säger 
Derny Harman.

Nästa match spelas borta 
mot tabelltvåan Gerdskens BK.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK hade läge 
att avgöra guldstriden.

Hemmalaget blev 
dock nollade i seriefina-
len på Forsvallen.

– Vi hade inte riktigt 
det flytet i spelet som 
vi har haft de senaste 
matcherna, konstate-
rade SBTK-tränaren 
Stig Persson direkt 
efter slutsignalen.
Det är just nu en målskill-
nadsaffär mellan tabellet-
tan Skepplanda BTK och ja-
gande IFK Örby. Det som 
kunde bli ett avgörande gul-
dryck uteblev ty gästerna spe-
lade smart och väldiscipline-
rat mot ett gulsvart hemma-
lag som försökte, men som 
inte hade marginalerna på 
sin sida.

Gästerna chocköppnade 
genom att 
ta ledningen 
redan efter 
två minu-
ter. Uppförs-
backen blev 
ännu brantare för Skepplan-
da när Emma Kristensson 
smällde in 0-2.

SBTK:s anfallsduo 
Amanda Errind och Mi-
kaela Ögren fick stånga sig 
blodiga mot ett ramstarkt Ör-
byförsvar. Hemmalaget hade 
svårt att komma till riktigt 
vassa avslutningslägen även 
om vilja och inställningen 
fanns där.

Sophia Axelsson fick ett 
utmärkt tillfälle att reducera 
när hon i inledningen av den 

andra halvleken sprang sig fri 
på vänsterkanten. Skottet tog 
emellertid i ribban och det 
var symptomatiskt för den 
här matchen.

– Detta är en bra division 
3-match mellan två jämna 

lag. Vi jobba-
de hårt, men 
får inte till det. 
Sådan är fotbol-
len ibland. Jag 
tycker att vi stod 

för det mesta av spelet medan 
Örby var kompakta och tog 
vara på de lägen som bjöds, 
summerade Stig Persson som 
inte verkade vara alltför ned-
slagen trots förlusten.

– Vi har det fortfarande i 
egna händer och nu gäller det 
att ta sikte på nästa match.

Den spelas nu på söndag, 
hemma mot ett annat topp-
lag. Bergdalen ligger trea i 
tabellen och blir ingalunda 
någon lätt uppgift att knäcka.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Nödinges 
handbollstjejer födda 
01 har blivit inbjudna 
att spela Phils cup i 
Eskilstuna sista helgen 
i september.

Där kommer de att 
möta sju av Sveriges 
bästa lag. 

Alelaget är på rejäl 
frammarsch och spe-
larna är taggade till 
max inför nästa utma-
ning.
Det var i våras som laget bör-
jade vinna cuper på löpande 
band. Bland annat tog de hem 
segern i Ställ upp cup, Bua cup 
och senast i Särö cup.

I Bohus cup kom de tvåa 
och det var där som någon 
hade tipsat Gökstens BK från 
Eskilstuna, om att Alelaget 
skulle platsa i deras komman-
de cup, Phils cup den 21-23 
september. Där kommer tje-
jerna att möta sju av landets 
mest framgångsrika lag, de 
flesta från Stockholmstrakten. 

– Det här är det största som 
hänt och vi är så otroligt stolta, 
säger Lisa Schüler, som till-
sammans med Håkan Fredén 
och Michelle Crosby är trä-

nare för laget. 
De 13 spelarna är taggade 

inför cupen och de är över-
ens om att ge allt de har. Det 
är första gången som laget är 
borta två nätter tillsammans 
och resan i sig blir ett spän-
nande äventyr.

– De är vinnarskallar al-
lihop och det kan bli riktigt 
ledsamt ibland när de förlo-
rar, säger Håkan Fredén och 
Lisa Schüler tillägger:

– För det mesta är det en 
rolig, härlig stämning i grup-
pen och vi tränare är nog 
lika entusiastiska som tjejer-
na själva. Vi vill gärna ha fler 
spelare till laget. 

Maja Fredén ser mycket 
fram emot den stora utma-
ningen i Eskilstuna.

– Det ska bli roligt och man 
kommer nog att ge lite extra, 
men det är samtidigt lite ner-
vöst.

Hon får medhåll av lag-
kamraten Bianca Seiler som 
menar att kompisandan i laget 
gör att de spelar ännu bättre.

– Vi har väldigt kul när vi 
tränar och det ska bli spännan-
de att åka på cupen, säger Elin 
Gustavsson. 

JOHANNA ROOS

Ons 12 sept kl 18.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Tor 13/9 kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – 
L8 Marta

Sön 16/9 kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Bergdalen

Sön 16/9 kl 16.00
Älvevi

Älvängen – Säve

FOTBOLL I ALE

Skepplanda BTK utklassade Wargön

Nicolas Lines var en av målskyttarna när Skepplanda BTK 
7-0-vann hemma mot Wargöns IK i söndags.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargöns IK 7-0 (2-0)

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S damer
Skepplanda – IFK Örby 0-3 (0-2)

SBTK:s damer gick på pumpen

SBTK:s lagkapten, Mathil-
da Errind, och hennes lag-
kamrater slet tappert, men 
fick ändå se sig besegrade 
med 0-3.

Taggade till tusenTaggade till tusen

– Möter eliten i prestigefylld cup

Siktar på seger. Nödinges handbollstjejer födda 01 ställer 
upp i Phils cup som går i Eskilstuna sista helgen i september.

- Älska handboll
Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

SPELA HANDBOLL!
P02 

Lördagar kl 12.00-13.15
i Älvängens Kulturhus. 

Vi kör även i Skepplandahallen torsdagar 17.30-18.30

F02 och 03 
Fredagar kl 18.15-19.30

i Älvängens Kulturhus

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG!
Kontakta din ledare eller se

hemsidan för mer information.

NYHET!
I år startar vi ett c-lag på herrsidan, lördagar 13.15
Är du fd spelare eller bara sugen på att vara med?

Kontakta: Peter ”Laila” Liljeblad 0705-740730 
Garanterat lite träning och mycket spel.


