
SKEPPLANDA. Det var 
en seger som satt långt 
inne.

Ett fenomenalt mål-
vaktsspel gjorde att 
samtliga poäng hamna-
de i hemmalagets ägo.

– Så jäkla skönt, 
konstaterade SBTK:s 
matchhjälte Markus 
Samuelsson.

Skepplanda förlorade öpp-
ningsmatchen borta mot 
Trollhättans FK och inledde 
även hemmapremiären tvek-
samt. Gästande Kronängs IF 
var hetare och skapade ett 
flertal farliga lägen. Markus 
Samuelsson tvingades till en 
kva l i f i c e r ad 
frilägesrädd-
ning.

– Första 
h a l v t i m m e n 
var inte bra, 
sedan gjorde 
vi ett par byten och match-
bilden ändrade karaktär, för-
klarade Skepplandas tränare, 
Robert Bävermalm, som 
med rätta strödde lovord 
över inhopparna Jonat-
han Westlund och Tobias 
Ottosson.

Pausvilan gjorde hemma-
spelarna gott och i den andra 

halvleken blev det betydligt 
bättre fart på gulsvart. Det 
var nära utdelning vid ett 
par tillfällen innan Mattias 
”Munken” Johansson fick 
utdelning efter magnifikt 
förarbete av Tobias Ottos-
son. Då återstod cirka 20 
minuter av matchen.

Kronäng satsade allt på ett 
kort i slutskedet och lyckades 
vaska fram tre heta tillbud. 
Markus Samuelsson avstyrde 
samtliga varav en reflexrädd-
ning framkallade eftermid-
dagens längsta applåd från 
läktarplats.

– Jag hade koll på läget, 
det var ingen fara, flinade 
”Mackan” när han tog emot 

lagkamrater-
nas ryggdunk-
ningar efter 
slutsignalen.

2-0-måle t 
kom med ett 
par minuter 

kvar att spela. Lagkaptenen 
Oscar Frii hittade lillebror 
Emil Frii, som sprintade 
förbi allt och alla på sin 
högerkant och enkelt rullade 
bollen i nät sedan gästernas 

målvakt hamnat på villovä-
gar.

– Jag tycker vi krigar bra i 
den andra halvleken och tar 
över matchen. Vi kan bättre, 
men förhoppningsvis lossnar 
det i och med den här segern, 

sammanfattade Oscar Frii.
Nästa match för Skepp-

landa spelas borta mot Sol-
lebrunn på onsdag.
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Hopptävlingar
i maj och juni

Lokal - Nationell
Ponny och häst

Sommar 2013
Dagläger, kurser

och uteritter.
Barn och vuxna.

Nybörjargrupp
på ponny

Måndagar 16.45 
6 st elever

160kr/lektion

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

Lyckliga segerorganisatörer. SBTK:s storspelande målvakt 
Markus Samuelsson höll nollan i hemmapremiären mot 
Kronäng och omges här av målskyttarna Mattias ”Munken” 
Johansson och Emil Frii.

Hård kamp på Forsvallens konstgräsplan. Christian Rönkkö 
och hans SBTK gick till slut segrande ur striden mot gäs-
tande Kronäng.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– ”Målvakts-Mackan” motade alltmotade allt
SBTK vann hemmapremiärenSBTK vann hemmapremiären

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Kronängs IF 2-0 (0-0)

Förra veckan vann en av 
klubbens ryttare, Alexandra 
Karlsson, GP-ponnyn i 
Scandinavium.

I lördags vann, som enda 
felfria lag, klubbens pon-
nyelitlag tredje omgången i 
kvalen till Lag-SM i hopp-
ning för ponny, detta under 
tävlingar i Lilla Edet. 

Därmed vann Ale-
Jennylunds ridklubb hela 
zon Västsverige före 
Nääs Ryttarförening 
och dessa båda klubbar 
kommer att representera 

Västsverige i Lag-SM 
på Strömsholm 6-9 juni. 
(Landet är uppdelat i 6 
zoner och 1-2 lag per zon 
går till SM-final)

Ale-Jennylunds ridklubb 
har aldrig tidigare lyckats ta 
sig till SM-final för lag men 
kan trots det ses som en av 
favoriterna i årets SM. 

Klubbens ryttare har 
skördat stora framgångar 
runt om i Norden under 
hela våren och i laget ingår 
5 ryttare som också är kva-
lade till SM individuellt.

Vidare till SM. Linnea Bidefors på Aircraft, Ida Franzén på 
April is full of surprises, lagledare/reserv Molly Downes, 
Evelina Lindh på Yukon Gold och Joy Wasserman på Tull-
lamore Dew. I laget ingår dessutom Alexandra Karlsson, 
Felicia Adolfsson och Emmy Wessberg.

Fler framgångar för Ale-Jennylunds RK

HISINGEN. Fyra raka 
matcher utan seger.

Efter premiärvin-
sten mot Hyppeln har 
spelet gått i stå för 
Älvängens IK.

– Det är inte bra nu, 
vi spelar utan själv-
förtroende, säger 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Det oavgjorda resultatet 
mot Lundby 
IF 06 var 
definitivt en 
missräkning 
för ÄIK, som 
hade hoppats 
på full pott i mötet på Säl-
öfjordsplan.

– Vi har problem att föra 
matcherna mot lite sämre 

lag. Vi krånglar till det på 
den sista tredjedelen, förkla-
rar Peter Eriksson som ändå 
tyckte att hans lag skapade 
tillräckligt med chanser för 
att kunna avgöra matchen.

ÄIK såg också ut att gå 
mot segern när ett självmål 
betydde 0-1 i den 66:e minu-
ten. Kvitteringen kom dock 
tio minuter senare genom 
hemmalagets Christopher 
Axelsson.

– Vi får sätta oss ned och 
prata igenom 
det här. Nu 
måste det bli 
en uppryck-
ning, säger 
Eriksson vars 

lag spelar derby hemma mot 
Surte på torsdag.

– Då hoppas jag få se en 

rejäl revanschlust hos kil-
larna och att vi jobbar som 
ett lag i 90 minuter, avslutar 
ÄIK-tränaren.

JONAS ANDERSSON

Fortsatt tungt för Älvängens IK

Älvängens tränare Peter 
Eriksson.FOTBOLL

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 1-1 (0-0) 

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

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen


