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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK lyckades 
nolla serieledande Göta 
BK i lördagens pre-
stigeladdade derby på 
Forsvallen.

Noggrannhet i po-
sitionsspelet och att 
stänga av ytorna för 
gästernas bollgeni 
Niclas Graff var ordern 
som gällde från träna-
ren Robert Bävermalm.

– Killarna följde 
taktiken till punkt och 
pricka, förklarar en 
mycket stolt SBTK-
tränare.

Förlusten mot Skepplanda 
var Göta BK:s första för 
året. Andra 
e g e n t l i g e n , 
men efter-
som Dardania 
använde sig av 
en avstängd 
spelare i premiären förvand-
lades Boråslagets seger till en 
förlust och poängen tillföll 
istället GBK.

SBTK var i det närmaste 
piskade att ta poäng i lördags 
för att avståndet till täten inte 
skulle bli alltför stort. Hem-
malaget var rejält taggat och 
visste värdet av matchen.

– Tidigare i vår har presta-
tionen varierat under match, 

nu var det full koncentration 
i 90 minuter. Göta hade ett 
visst tryck de sista tio minu-
terna utan att för den sakens 
skull skapa några riktigt heta 
målchanser. Vi uppträdde 
väldigt stabilt över hela 
linjen, säger Robert Bäver-
malm.

Efter en mållös första 
halvlek tog Skepplanda led-
ningen när matchuret visade 
48 minuter. Linus Carls-
son slog ett högerinlägg 
som Mathias ”Munken” 
Johansson mötte med skal-
len vid den främre stolpen. 
1-0 och en fullträff som 
skulle visa sig bli avgörande.

I och med vinsten klätt-
rade SBTK upp på en tred-
jeplats i tabellen, två poäng 

efter Göta 
och en efter 
G e r d s k e n s 
BK. Just 
Gerdsken står 
för motståndet 

nu på fredag då det väntar ny 
hemmamatch på Forsvallens 
konstgräs.

– Det gäller att vi visar 
upp samma fina inställning, 
då kan vi störa alla lag. Serien 
har visat sig vara väldigt jämn 
och det finns flera riktigt bra 
lag, avslutar Robert Bäver-
malm.

SBTK vann prestigeladdat derby
– Taktisk triumf av hemmalaget

Tufft och tätt var det på Forsvallen i lördags när Skepplanda BTK lyckades vinna derbyt mot 
gästande Göta BK med matchens enda mål.             Foto: Allan Karlsson

Göta BK:s Niclas 
Graff var hårt 
uppvaktad matchen 
igenom. Här ses han 
i en duell med Emil 
Rydén som kvitte-
rade ut bäst betyg i 
hemmalaget.
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Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Göta BK 1-0
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NOL. Fjärde förlusten 
för året, den tredje i 
rad.

Det går tungt för 
Nol IK just nu.

Inte ens Hälsö lyck-
ades laget stoppa.

Gästerna hade bara två 
poäng när de gästade No-
längens IP i fredagskväll. 
Efteråt hade de tagit sin 
första trepoängare för året 
och grävt gropen ännu 
djupare för Nol IK.

De blåskrudade nolarna 
har inte vunnit i maj och 
årets två segrar har båda 
kommit mot seriens två 
jumbolag Surte FK och 
Backatorps IF. Efter förra 
omgångens kollaps i 
derbyt mot Nödinge hop-
pades anhängarna på ett 
revanschsuget hemmalag.

Det blev istället gäs-
tande Hälsö BK som åkte 
hem med en 2-1-seger. Nu 
möter Nol Hyppelns IK 
och Hålta. Två matcher 
som NIK åtminstone före 
serien tänkte ha bakom 
sig. Dags att vässa formen, 
men tiden är knapp. Redan 
på torsdag smäller det. 
Hyppeln har fått matchen 
flyttad till Valhalla konst-
gräs.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tungt för 
Nol IK
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