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SOLLEBRUNN. 
Underläge som 
hämtades upp två 
gånger om.

Dessutom fi ck 
gästerna spela med en 
man mindre på banan i 
drygt en halvlek.

Med tanke på 
det får Skepplanda 
BTK:s oavgjorda 
resultat borta mot 
Sollebrunn ses som en 
styrkedemonstration.

Det brukar av tradition 
bjudas på jämna kamper 
när Sollebrunn och SBTK 
drabbar samman på Nya 
Bjärkevi. Onsdagskvällens 

tillställning utgjorde inget 
undantag.

– Jag tycker det var en 
match som vi förde. Med 
fullt manskap hela vägen så 
hade vi vunnit. Det är jag 
nästan överty-
gad om, säger 
gästernas lag-
kapten Oscar 
Frii.

N y f ö r -
värvet från 
Älvängens IK, Patric Skån-
berg, hade ett gyllene till-
fälle att ge Skepplanda led-
ningen i slutet av den första 
halvleken. I vreden över sitt 
missade läge skrek Skånberg 
ut sin frustration, något som 
rättskiparen fann olämpligt 

och visade därför ut den 
kvickfotade yttermittfälta-
ren.

SAIK:s ledningsmål kom 
i början av den andra akten 
då Andreas Larssons skott 

gick i en båge 
över Skepp-
landas burväk-
tare Markus 
Samuelsson.

K v i t t e -
ringen satte 

Emil Frii på straff sedan 
Tobias Ottosson blivit ned-
dragen av en motståndarför-
svarare.

Hemmalaget återtog led-
ningen i den 67:e minuten. 
Undermålig markering på 
en hörna bäddade för 2-1-

målet.
Slutresultatet fastställde 

Jonathan Westlund, två 
minuter före slutet, då 
han bugade in Oscar Friis 
välriktade frispark.

– Det kändes rättvist i 
det läget. Vi kunde dock 
förlorat då Sollebrunn fick 
en sista chans i matchen, 
men ”Mackan” gjorde en bra 
räddning, förklarar Oscar.

För SBTK väntar nu 
dubbla hemmamatcher i 
veckan, Säven/Hol på tisdag 
och derby mot Göta BK på 
lördag.

SBTK kryssade mot SAIK

Jonathan Westlund blev Jonathan Westlund blev 
poängräddare för Skepplanda poängräddare för Skepplanda 
BTK borta mot Sollebrunn i BTK borta mot Sollebrunn i 
onsdags. Matchen slutade 2-2.onsdags. Matchen slutade 2-2.
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– Westlund ordnade kvitteringen
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Division 5 Västergötland västra
Sollebrunns AIK – Skepplanda 2-2
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NOL. Nödinge SK 
bygger nytt och 
konturerna ser mycket 
intressanta ut.

Torsdagens 
utklassning av Nol var 
ett styrkebesked.

– Vi blir bättre 
och bättre, det är 
nästan ett helt nytt 
lag, konstaterar 
tvåmålsskytten Rahel 
Faraj.

Matchen på Nolängen 
påverkades självklart av att 
hemmalaget fick Pierre 
Wigeborn utvisad redan 
efter fem minuter. Nödinge 
fick ett stort bollinnehav, men 
spelade utan spets och med 
för dålig rörelse. Spelmotorn 
Kalle Hamfeldt, en av 
planens giganter lyckades 

dock till sist sätta notoriske 
målskytten Kajin Talat i fritt 
läge. 1-0 efter en halvtimmes 
spel var rättvist, men det 
skulle komma mer.

– Vi bestämde oss för 
att gå rakare mot mål i 
andra halvlek. Det blev för 
omständigt i 
inledningen, 
säger NSK-
t r ä n a r e n 
M a g n u s 
O l o f s s o n 
som kunde njuta under de 
avslutande 45 minuterna.

Rahel Faraj satte tvåan på 
ett läckert distansskott direkt 
efter paus, Kajin Talat spädde 
på med 3-0 och Bernhard 
Hadenäs placerade in fyran 
– allt under loppet av en 
kvart. Kalle Hamfeldt och 
Rahel Faraj gjorde de två 

sista målen. 
– I andra halvlek kom vi 

rätt, allt stämde och vi fick 
självförtroende av målen. 
Det ser intressant ut. Vi 
har fått många nya spelare 
som har höjt kvalitén. Kalle 
Hamfeldt och Raid Juma 

är redan två 
nyckelspelare, 
säger Rahel 
Faraj.

Det är bara 
att stämma 

in. Nödinge har många 
skickliga bollspelare med en 
hög högstanivå. Får dessa 
medvind kan NSK bli svåra 
att besegra.

– Vi har sagt att vi ska vara 
med och hugga i toppen. 
Det målet ligger fast. 
Hittills i år har vi använt 26 
spelare. Förutsättningarna 

är fantastiska och nu börjar 
A-laget att forma sig. Det 
ska bli spännande att se hur 
långt vi kan gå, säger Magnus 
Olofsson.

I Nollägret finns det 
också mycket att fundera 
på. Laget skapade i princip 
bara en farlighet under 90 
minuter och såg tröttkört ut 
redan från avspark. Jonny 
Stenström och Magnus 
Källvik var nästan ensamma 
om att kvittera ut ett godkänt 
betyg.

Roligt att notera var att 
derbypubliken nådde 150 
personer. Det är årets bästa 
publiksiffra i Ale under 2013 
– hittills.

Fler bilder på alekuriren.se

Nödinge SK krossade Nol i derbyt

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 0-6 (0-1)
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KL 16  Sjövallen Ahlafors Oldtimers – TV-laget TV-laget leds av Patrick Ekwall 

och i truppen ingår bland andra Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.
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I samarbete med:

ALAFORS. Hon har 
29 års erfarenhet 
som ridande polis i 
Stockholm, varv 22 år 
med samma häst.

I lördags hade 
Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist kommit till 
Östergårds ridklubb för 
att lära deltagarna om 
säkerhet.

Sammanlagt kom 28 
deltagare till ”säker-häst-
träningen” på Östergårds 

ridklubb i lördags.
Vi vill göra lite annorlunda 

saker och det var väldigt 
intressant och roligt med 
aktiviteterna i lördags. Syftet 
med att bjuda in ridande 
polisen Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist var att lära oss om 
säkerhet när man rider, säger 
Lotta Tolkki, medlem i 
ridklubben. 

Hon berättar att 
deltagarna bland annat 
fick prova att rida över 
hinderbommar gjorda av 

ballonger för att bättre förstå 
att hästar inte tänker som 
människor. 

Oroar man sig för att det 
ska smälla så känner hästen 
det, men den förstår inte 
varför. Vi fick även lära oss 
hur man ska tänka i trafiken 
och hon fick oss att slappna 
av. Det var väldigt lärorikt 
och roligt att så många kom.

Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist berättade även 
om hur det är att jobba som 
ridande polis och om gången 

då hon höll en riduppvisning 
för drottning Silvia. 

Östergårds ridklubb i 
Alafors är en liten klubb som 
anordnar bland annat kurser, 
träningar och clearround-
hoppningar. Det bedrivs 
ingen ridskoleverksamhet, 
men många evenemang är 
öppna för vem som helst att 
delta i.

Ulla-Carin Carlsson Lindkvist, ridande polis med 29 års erfaren-
het, tränade säkerhet med deltagarna på Östergårds ridklubb.
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Östergårds ridklubb fi ck besök av ridande polis

Kalle Hamfeldt och Rahel Kalle Hamfeldt och Rahel 
Faraj jublar efter ett av sex Faraj jublar efter ett av sex 
mål på Nolängen.mål på Nolängen.
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