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SKEPPLANDA. Ballong-
er, tårtor och mycket 
folk.

Det var dukat till 
stor fest på Forsvallen i 
söndags.

– Jag är jätteimpo-
nerad av ert arbete. 
Tack för all den tid och 
den energi ni lagt ner i 
projektet, sade Kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), när hon klippte 
det blågula bandet och 
förklarade Forsvallens 
konstgräsplan invigd.

Himlen var visserligen lite 
grå, men den tidigare grus-
planen lyste läckert grön på 
Forsvallen i söndags. Många 
hade samlats för att ta del av 
invigningsfirandet, inte bara 
medlemmar i Skepplanda 
BTK.

– Det här är ett jättelyft 
för hela samhället. Vi är oer-
hört glada och stolta över 
att ha konstgräset på plats, 
konstaterade Benny Hans-
son som agerat projektledare 
från föreningens sida.

Benny Hansson och Sven 
Rydén uppvaktades med var 
sin blomsterbukett för sitt 
idoga arbete på Forsvallen 

under hösten. De fick också 
en lång och värmande applåd 
från invigningsbesökarna.

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale Fritid, 
log brett när han såg ungdo-
marnas iver att få beträda den 
nylagda mattan.

– När vi gick in i 2012 
hade Ale kommun ingen 
konstgräsplan alls, nu har 
vi tre. Det känns naturligt-
vis fantastiskt bra att vi har 
kunnat flytta fram våra posi-
tioner så raskt.

Ytterligare en konstgräs-

plan planeras, men var och 
när det arbetet startar är inte 
bestämt.

– Vi kommer inom kort att 
ha ett möte med Nol IK och i 
samband med det presentera 
två olika förslag. Vi får se vad 
diskussionerna leder fram 
till, avslutar Isabell Korn.

SKEPPLANDA. Efter 
fem framgångsrika år 
i Stenkullens GoIK är 
Robert Bävermalm till-
baka på Forsvallen.

Det är inte bara 
spelartruppen som ge-
nomgått en förvandling 
under den här perioden 
utan även anlägg-
ningen.

– Fantastiska förut-
sättningar för en divi-
sion 5-klubb, konstate-
rar Robert och blickar 
ut över den nylagda 
konstgräsplanen.

Senast Robert Bävermalm 
var verksam i Skepplanda 
BTK var åren 2006-2007. 
Det sista året hade han delat 
ledarskap tillsammans med 
Thomas Hvenfeldt. 

– Sedan hörde Stenkullen 
av sig. Jag nappade på erbju-
dandet och blev kvar i klub-
ben i fem år, berättar Robert.

Redan första året fick han 
laget att avancera från divi-
sion 6. Året därpå blev det 
en stabil mittenplacering i 
”femman” för att därefter ta 
nästa kliv upp i division 4 där 
framgångarna fortsatte.

– Vi var ytterst nära att 
få kvala till ”trean”, men 
missade i den avgörande 
matchen. Vi hade behövt 
vinna, men fick bara 0-0 mot 
Kortedala, minns Robert.

Intressant spelartrupp
Den gångna säsongen var 
inget att yvas över. Det blev 
en plats på den nedre halvan, 
dock utan att riskera ned-
flyttning.

– Nu var tiden mogen att 
flytta på sig och när Skepp-
landa hörde av sig blev jag 
intresserad. Hjärtat klappar 
för klubben, närheten är en 
annan plusfaktor eftersom 
jag bor i Älvängen, samt att 
spelartruppen ser mycket 
intressant ut. Det är ett ungt 
lag, killar som jag hoppas 
inspireras av att få lära sig 
mer och utvecklas som spe-
lare, säger Robert och fort-
sätter:

– Sedan är det inte alla för-

eningar på den här nivån som 
kan stoltsera med en anlägg-
ning av Forsvallens kaliber. 
Inte nog med att man har 
två fina gräsplaner, nu finns 
också en konstgräsmatta och 
ett nytt gym. Fantastiska för-
utsättningar!

Vad ska du tillföra 
SBTK?

– Jag hoppas få in en vin-
narmentalitet, att de inte är 
nöjda med att vara ett topp-
lag. Det är dags att ta ytterli-
gare ett kliv. Sedan vill jag få 
in en glädje i spelet som gör 
att vi kan spela en trevlig och 
vägvinnande fotboll.

Beskriv din fotbollsfilo-
sofi?

– Nyckeln till en bra 
offensiv är en bra defensiv, 
att ligga rätt i positionerna. 
Då hamnar man automatiskt 
rätt när man ska ställa om till 
anfallsspel.

Tvåa, tvåa och trea 
är SBTK:s tabellrad de 
senaste åren. Vad talar för 
att ni ska nå hela vägen 
fram 2013?

– Vad jag har hört och sett 
så måste vi bli stabilare som 
lag. Vi måste höja lägstani-

vån och inte notera så många 
djupdykningar. Alla spelare 
ska veta sin roll och sitt syfte 
på banan. Tydlighet efter-
strävas och vi ska vara hundra 
procent förberedda när allva-
ret drar igång.

Har du någon tränarfö-
rebild?

– Jag hade själv Roger 
Gustafsson som tränare 
under mina ungdomsår i IFK 
Göteborg. Han var otroligt 
duktig, underbara ledaregen-
skaper och han bemötte varje 
spelare på ett bra sätt.

När drar träningen 
igång?

– Vi startar andra veckan i 
januari och ska köra tre pass 
i veckan. Första träningsmat-
chen har vi den 16 februari 
borta mot Kode.

Till sist, vilket lag vinner 
Allsvenskan?

– Jag håller på Häcken, 
men tror att Elfsborg tar 
guldet då de har ett på pap-
peret enklare spelschema.

Återvändare tar över SBTK
– Robert Bävermalm ska tillföra vinnarinstinkt

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppnar dörren för nya framgångar. Under sin femårssejour i 
Stenkullen fi ck Robert Bävermalm uppleva två seriesegrar. 
Frågan är om han kan göra något liknande med Skepplanda 
BTK?

– Ales tredje 
konstgräsplan 
invigd

SBTK-lirarna Filip och Filippa bistod Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn när 
det blågula bandet klipptes och Forsvallens konstgräsplan förklarades invigd.

Eldsjälar hyllades! Benny Hansson och Sven Rydén har varit drivande krafter i Skepplanda 
BTK och sett till att konstgräsprojektet blivit verklighet.

I samband med invigningsfi randet passade SBTK på att ha 
ungdomsavslutning. Glädjen över att nu få spela fotboll på 
konstgräs var påtaglig bland föreningens aktiva.

Feststämning på ForsvallenFeststämning på Forsvallen

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

MBA Värmesystem

TACKAR ALLA 
KUNDER & VÄNNER
för ett gott samarbete under åren. 

Vi önskar den nya 
ägaren lycka till!

Mari-anne & Bertil


