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SKEPPLANDA. Skepplandas damer 
vann söndagens derby mot Edet FK 
med 3-1.

Sandra Augustsson gjorde två av 
målen, men mest intressant att no-
tera var en nygammal tränarprofi l.

Stig Persson har nämligen åter-
vänt till den gulsvarta kabyssen.

Inför årets säsong i division 
2 Västergötland södra fick 
Mats Rosenqvist ansvaret 
att leda Skepplandas damlag. 
Sejouren blev kortvarig och i 
veckan lämnade han uppdraget efter en tids 
spekulationer och oro i laget. Istället är Jonas 
Brattlöf ny huvudtränare. Han assisteras av 
Christer Claesson och den tidigare damträ-
naren Stig Persson som nu har återvänt till 
ledartrojkan.

– Vi hoppas det ska bli bättre så här och 
att tjejerna blir nöjda. Vi delar på mycket av 
ansvaret, men det är Jonas som är uttalad 
huvudtränare. Det känns bra, kommenterar 
Stig Persson sin comeback.

Han fick se sitt Skepplanda göra årets bästa 
laginsats. Edet maldes ner sakta, men säkert 
och segern var aldrig hotad.

– Det var en viktig trepoängare. Edet 
kommer säkert att hamna i mitten av serien 
och därför känns det bra att slå dem hemma, 
säger Stig Persson.

Derbyt mot Edets FK var jämnt i första 
halvlek och det var gästerna som efter drygt 
tio minuter tog ledningen. En kvart före 
pausvilan kvitterade Skepplanda genom 
Emelie Johansson på ett snyggt inlägg av 

Sandra Augustsson,  för övrigt en av pla-
nens allra främsta lirare. Det var också Sandra 
som i andra halvlek avgjorde derbyt med två 
fullträffar. Segermarginalen borde ha varit 
större, men hemmalaget får slipa på effektivi-
teten framför mål. Edet försökte och hade ett 
antal riktigt bra tillfällen. Hemmamålvakten 
Maria Eloranta svarade för en prakträdd-

ning i andra halvlek.
Skepplandas damer har nu 

vunnit fyra av de fem inledande 
matcherna i serien och skuggar 
serieledande Borås GIF. Edet 
har bara fyra poäng, men fort-

farande tre lag bakom sig.

Emelie Johansson skickade in kvitteringen mot Edet FK efter en spelad halvtimme. Målet 
gav hemmalaget råg i ryggen och efter paus var det inget snack om vart poängen skulle.

Skepplandas damer 
derbyvann mot Edet FK
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Division 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Edet FK 3-1 (1-1)
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Sandra Augustsson var 
magnik, framför allt i andra 
halvlek, då hon avgjorde 
derbyt mot Edet FK med två 
viktiga mål.Stig Persson är tillbaka hos Skepplandas damer, men numera 

bara som assisterande tränare.

Mikaela Ögren ett viljestarkt Mikaela Ögren ett viljestarkt 
energiknippe i SBTK.energiknippe i SBTK.

LILLA EDET. Det stud-
sar inte Edet FK:s väg 
för tillfället.

På de tre senaste 
omgångarna har det 
bara blivit en poäng.

– Det är små mar-
ginaler, konstaterar 
tränaren Torben Chris-
tiansen.

Matchen mellan Edet FK 
och Vänersborgs IF blev en 
jämn och spännande drabb-
ning. VIF intog förarsätet då 
Björn Larsson gjorde ställ-
ningen till 0-1 
efter tolv spe-
lade minuter.

H e m m a p u -
bliken fick emel-
lertid anledning 
att jubla strax före pausvilan 
då Marcus Olsson fixade 
kvitteringen till 1-1. ”Olle” 
fick dock kasta in handduken 
i paus, för att istället ersättas 
av Henrik Johansson.

– Marcus fick ont i sin 
fot och hade även känning i 
knäet från en tidigare match. 
Jag hoppas ha honom till-
baka mot Kärra på lördag, 
säger Torben Christiansen. Ibrahim Thaini gav VIF 

ledningen på nytt i den 54:e 
minuten. Den här gången 
lyckades Edet FK inte 
komma tillbaka, trots att man 
försökte så gott det gick.

– Vi lyfte upp bollar och 
Vänersborg såg riktigt trötta 
ut sista 25 minuterna. Tyvärr 
så blev det ingen utdelning 
den här gången, analyserade 
EFK-tränaren.

Till bortamötet med 
Kärra får Edet FK förstärk-

ning i form av den snabb-
sprintande yttermittfältaren 
Viktor Lundin som kommer 
åter från seriekonkurrenten 
Skoftebyns IF.

– Viktors entré innebär att 
vi får en bättre bredd i trup-
pen. Vi känner till hans kvali-
teter då han var ordinarie hos 
oss förra året. Vi kan också 
räkna med att Viktor är rejält 
spelsugen, avslutar Torben 
Christiansen.

JONAS ANDERSSON

– Uddamålsförlust mot Vänersborgs IF

Bollen studsar inte
Edet FK:s väg

Marcus Olsson utgick skadad i paus, men hade före det fi xat 
Edet FK:s kvittering mot Vänersborgs IF. Till slut blev det 
dock förlust för EFK, 1-2.                 Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Vänersborgs IF 1-2 (1-1)

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

995KR

SOMMARKORTET

Kortet gäller hela juni, 
juli och augusti. 

För mer information kontakta 
någon av Sportlifes klubbar.
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