
SKEPPLANDA. En for-
midabel första halvlek 
och en kollektiv genom-
klappning efter paus.

Hemmatränaren 
Robert Bävermalm vis-
ste inte vilket ben han 
skulle stå på efter den 
oavgjorda målorgien på 
Forsvallen.

– Det känns som 
två förlorade poäng 
eftersom vi ledde med 
4-1, men å andra sidan 
kunde Gerdsken avgjort 
i slutet, sammanfat-
tade SBTK-coachen.

Vi tar det från början. 
Tabelltvåan Gerdsken gäs-
tade Forsvallens konstgräs 
för match mot trean Skepp-
landa. En jämn drabbning 
att vänta således, men så 
blev inte fallet under de 
första 45 minuterna. SBTK 
var numret större än sina 
motståndare, betydligt mer 
aggressiva och med en fart i 
anfallsspelet som gjorde att 

Alingsåsarna emellanåt såg 
ut som statister. Gerdskens 
försvarsspel var undermåligt 
och det utnyttjade det gul-
svarta hemmalaget skonings-
löst. 

– Det är en fantastisk 
första halvlek. Vi är nog-
granna i vårt försvarsspel och 
ligger rätt i positionsspelet. 
När Gerdsken anfaller med 
mycket folk och vi erövrar 
boll så ställer vi om blixt-
snabbt. Däremellan vårdar 
vi bollen inom 
laget, förklarade 
Robert Bäver-
malm som fick 
se sitt lag gå 
till vila med en 
3-0-ledning i 
ryggen.

Matchen ändrade karak-
tär i den andra halvleken. 
Gerdsken satsade allt på 
ett kort och fick utdelning 
efter blott fyra minuter. 
En hörna resulterade och 
plötsligt infann sig lite nerv. 
Skepplanda replikerade 
dock omgående då Mathias 

”Munken” Johansson, med 
god hjälp av en motståndar-
försvarare, forcerade in 4-1. 
Då trodde många i publi-
ken att GBK definitivt var 
skjutna i sank. Verkligheten 
bevisade motsatsen.

Inom loppet av 24 minu-
ter hade gästerna smällt in 
tre mål och plötsligt var det 
kvitterat till 4-4. Avslut-
ningen blev också dramatisk 
då det vädrades målchanser 
i stort sett varje anfall. Den 

bästa möjlig-
heten hade 
G e r d s k e n , 
men då sva-
rade Markus 
Samuelsson 
för en fin 

parad.
– Jag varnade för detta i 

halvlek, ändå blir det så här. 
Gerdsken öser på för fullt 
och felet är att vi vaggas in i 
den hetsen som blir. Istället 
för att ta det lugnt när vi får 
bollen så uppträder vi stres-
sat, analyserade Bävermalm.

Faktum är ändå att Skepp-

landa tagit fyra poäng av sex 
möjliga mot de båda topp-
lagen, Göta och Gerdsken. 
Alelaget visade återigen att 
man vill vara med och slåss i 
toppen av tabellen.

– Nu tar vi nya tag. Nästa 
match borta mot Dardania 
blir också en tuff uppgift och 
då gäller det att vi är foku-
serade igen, avslutar Robert 
Bävermalm.

JONAS ANDERSSON
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ALAFORS. Intresset för 
Aleknixen blev större 
än vad arrangören hade 
vågat hoppats på.

80 förare kom till 
start.

Snabbast av alla var 
Joakim Rydholm, Dals 
MK, som tog hem total-
segern före Leif Peter-
son, Göteborgs MF.

Aleknixen lockade inte bara 
många ekipage till start utan 
rallytävlingen blev också en 
riktig publikfest.

– Det var många alebor 
som hade tagit sig ut längs 
banan och vädret var det 
bästa tänkbara, säger Leif 
Kärnede i Älvbygdens MK.

Förarna avverkade två 
specialsträckor vid två olika 
tillfällen under lördagen. En 
sträcka var Torp-Älebräcke 
och den andra kördes på 
Uspastorpsvägen.

– Banans kondition gick 
sannerligen inte att klaga på 
och underlaget höll för alla 
deltagare, säger Leif Kär-
nede.

– Från arrangörshåll vill vi 
passa på att tacka markägare, 
respektive vägföreningar och 
de boende i området som gör 
det möjligt för oss att arrang-
era en sådan här tävling.

I sammandraget var Ulf 
Grolander bäste hemmafö-
rare på en åttonde plats, bara 
ett fåtal hundradelar före 
Anders Kärnede.

En annan hemmaåkare 
värd att nämna är Cerry 
Olsson, som vann klassen 
B-förare ekonomi i sin Volvo 
940.

Nästa arrangemang i 
ÄMK:s regi blir lördagen den 
15 juni då det arrangeras fol-
krace på Paradisbanan.

JONAS ANDERSSON
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Älvbygden MK:s Cerry Olsson for fram på grusvägarna i sin 
Volvo 940. Det räckte till seger i klassen B-förare ekonomi.

Mathias ”Munken” Johans-
son och övriga SBTK-are 
stred tappert, men fi ck nöja 
sig med en poäng i fredags-
kvällens hemmamatch mot 
Gerdsken.

Joakim Rydholm Dals MK segrade i Aleknixen 2013.               Foto: Allan Karlsson
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Det gick undan värre på sina ställen. Här är 
det Johan Nilsson från Vara MK som dundrar 
fram på en av specialsträckorna.

SBTK tappade greppet och två poängSBTK tappade greppet och två poängProva 
på golf

på Ale Golfklubb varje torsdag
t o m  30 juni mellan kl 17-19

Klubbor och handledare 
fi nns på plats.

Välkomna!

www.alegk.com


