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INVIGNING MED
BANDKLIPPNING

Fre 21 sept
kl 18.45

ÄIK:s konstgräsplan

SKEPPLANDA. Serieled-
ning med två omgångar 
kvar att spela.

Skepplanda BTK:s 
damer har skaffat sig 
ett guldläge.

En avgörande match 
spelas borta mot Ulri-
cehamn på söndag.
Skepplanda BTK studsade 
tillbaka snabbt efter förra 
veckans 0-3-förlust i seriefi-
nalen mot IFK Örby. I sön-
dagens hemmamatch mot 
Bergdalen fick de gulsvarta 
tjejerna revansch efter en 
stark andra halvlek.

– Vi var illa ute i den första. 
Bergdalen hade fyra, fem 
riktigt bra chanser utan att 
lyckas göra mål. Efter paus 
tog vi över och tryckte på, 
förklarar SBTK-tränaren, 
Stig Persson.

Hemmala-
get hade 1-0 
att gå på från 
den första 
akten efter 
mål av Sophia Axelsson. 
Avgörandet kom knappa 
tio minuter före slutet då 
Sandra Augustsson satte 
2-0.

– Jag är verkligen impo-
nerad över hur vi genomför 
matchen. Vi har en hög läg-
stanivå och fotbollsmässigt 
gör vi nog vår bästa insats, 
konstaterar Persson belåtet.

Med två 
matcher kvar 
att spela leder 
Skepplanda 
serien på 
bättre mål-

skillnad än jagande Örby. 
– De kommer förmodli-

gen att vinna sina återstående 
matcher, så det gäller att vi 
också går fullt. Nu möter vi 
tabelltrean Ulricehamn på 
deras konstgräsplan. Där 
avgörs det förmodligen vart 
guldet kommer att hamna, 
avslutar Stig Persson.

NÖDINGE. Oron för 
spelarbrist var som 
bortblåst när Nödinges 
damer gick i elden i 
onsdags kväll.

Årsfärske NSK-
tränaren, Mats Olofs-
son, hade fullt lag och 
pustade ut efter en klar 
premiärseger.

– Det var nervöst, 
men lossnade till sist, 
sa han lättad och nöjd.

Nödinge mönstrade star-
kast möjliga lag när damer-
nas division två västsvenska 
västra drog igång och precis 
som väntat var det en stark 
defensiv som till sist gav 
utdelning offensivt. Ulrica 
Karlsson i hemmamålet sva-
rade för en utmärkt insats i 
första halvlek, men skiftade 
ändå plats med Ida Hess-
felt efter paus. Hon var om 

möjligt ännu bättre… Båda 
svarade för tolv räddningar 
och släppte endast åtta bollar 
bakom sig.

– Det ser riktigt bra ut 
och i andra halvlek lycka-
des vi dra nytta av vårt för-
svarsspel med 
flera snabba 
omställningar, 
konstaterade 
Mats Olofs-
son.

Ett rappt kontringsspel, 
ofta med Caroline Karls-
son eller mittnian Catrine 
Aronsson i spetsen, gav till 
sist Nödinge ett övertag i 
målprotokollet. Gästande 
Varberg hängde bra med tills 
en kvart återstod.

– Vi var spända under 
stora delar av matchen, men 
när vi väl fick några lätta mål 
och ett försprång vågade vi 
spela ut. Det finns mycket 
kvar att jobba med, särskilt 
offensivt. Vi måste bli bättre 
på att växla upp våra skyttar 

för där har vi verkligen något 
att komma med, menade 
Mats Olofsson som ser fram 
mot nästa utmaning.

Nödinge möter nu på 
lördag Backa på bortaplan. 
Då fortsätter bygget av nya 

unga NSK. 
Mot Var-
berg gjorde 
A m a n d a 
L i n d s k o g , 
17, och Kajsa 

Tagge, 16, debut i damlaget. 
Den förstnämnda fick också 
komma med i målprotokol-
let.

– Vi gör som jag sagt tidi-
gare, slussar in dem sakta 
men säkert. Idag såg väl alla 
att ingen gör bort sig. Våra 
äldre och rutinerade tjejer 
hjälper dem att anpassa sig, 
avslutade Mats Olofsson.

Skön premiärseger 
för NSK:s damer

Guldläge för SBTK:s damer
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Catrine Aronsson blev främsta målskytt för Nödinge som premiärbesegrade Varberg med 
klara siffror.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Skepplanda – Bergdalen 2-0 (1-0)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HK Varberg 26-17 (10-8)

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

Denna dag har du möjlighet 
att prova på att rida.

Om du redan kan rida, 
ta med någon som inte kan.

Det kostar bara 40 kr att 
testa och då kan du antingen 

välja att rida ponny i  
lilla manegen eller häst  

i stora manegen.
Stora och små, vuxna och 

barn. Café och korvgrillning  
under dagen! Välkomna!

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

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

Hösten 2012

Nu kör vi igång 
innebandy för fl ickor 
födda 2004 - 2005

Kom och testa!

Söndagar 10.15 - 11.45
Älvängens kulturhus

Se även hemsidan 
www.laget.se/aleibff05 

för mer info

Lotta Hillebjer och hennes SBTK har guldläge. Med två 
omgångar kvar att spela leder de gulsvarta damerna serien. 
I söndagens hemmamatch mot Bergdalen blev det seger med 
2-0.          Arkivbild: Jonas Andersson

Division 3 NV Götaland

VS

KÅLLEREDS SK
LÖRDAG 22 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärdarna 

bjuder alla 

alebor på

fri entré!

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärdar GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
Ange koden: “alekuriren” i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


