
2013  |   vecka 23  |   nummer 22  |   alekuriren 17SPORT

FOTBOLL
Division 3 Nordvästra Götaland
Älvsborg – Ahlafors IF
Mål AIF: Ali El-Refaei, Moha Abdulra-
zek. Matchens kurrar: Niclas Elving 3, 
Moha Abdulrazek 2, Niclas Bjärlind 1.
 
Edet FK – Skoftebyn 1-2 (1-1)
Mål EFK: Martin Erlandsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Rydboholm 2-1 (1-0)
Mål SBTK: Linus Carlsson, Emil 
Rydén.
Matchens kurrar: Markus Samuels-
son 3, Emil Rydén 2, Niklas Antons-
son 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans IF – Alvhem 3-2 (2-0)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Andreas 
Ruuska.

Åsaka – Lödöse/Nygård 2-2 (1-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson, Jonathan 
Svensson.

Division 6D Göteborg
Säve – Älvängen 2-0 (0-0)
Matchens kurrar ÄIK: Samuel Ing-
varsson 3, Johan Parinder 2, Pontus 
Dahlberg 1.

Nol IK – Hålta IK 3-1 (2-0)
Mål NIK: Johnny Stenström, Marcus 
Hansson, Viktor Snow. Matchens 
kurrar: Bojan Illic 3, Magnus Källvik 
2, Victor Snow 1.

Surte – Hyppeln 3-4
Mål SFK: Lasse Karlsson 2, Jonas 
Brolin.

Nödinge SK – Bosna IF 2-2 (0-0)
Mål NSK: Kajin Talat, Alen Grozdanic. 
Matchens kurrar: Marcus Larsson 3, 
Andreas Hjort 2, Kajin Talat 1.

Division 2 Västergötland S
HUS – Lödöse/Nygård 1-4 (0-2)
Mål LNIK: My Löfström, Cecilia 
Libera, Matilda Johansson, Tilda 
Magnusson Tell.

Skepplanda – Bergdalen 4-1 (2-0)
Mål SBTK: Mikaela Ögren, Matilda 
Errind, Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind.
Matchens kurrar: Sandra Alvenby 3, 
Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.
Kommentar: På grund av att Skepp-
landa Cup avgjordes på Forsvallen 
så var matchen flyttad till Gläntevi 
i Alvhem. SBTK:s damer gjorde 
en klart godkänd insats och slog 
tillbaka ett tämligen ungt motstån-
darlag.
– Vi jobbar hårt och gör det som 
krävs för att vinna matchen, summe-
rade SBTK-tränaren Stig Persson.
SBTK är trea i tabellen efter Holma-
lund och ledande Borås GIF.

Ons 5 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Edet FK

Tor 6 juni kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Nödinge

Fre 7 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Sjuntorp

Mån 10 juni kl 19.30
Älvevi

Älvängen – 
Backatorp

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. Seriefi nalen 
mellan Nödinge SK och 
Bosna IF fi ck ett raff-
lande slut.

NSK vände 0-2 till 
2-2 i matchens sista 
minuter.

Assisterande NSK-
tränaren Alen Grozda-
nic lät vänstern tala 
och skapade fortsatt 
dramatik i tabellen.

Bosna IF hade skaffat sig en 
välförtjänt 2-0-ledning och 
såg ut att gå mot en säker 
seger. Nödinge hade haft sina 
chanser, särskilt i den första 
halvleken, då Ermin Aga-
novic var nära att spräcka 
nollan vid två tillfällen. Inget 
tydde egentligen på en vänd-
ning förrän Emil Begzic 
stressade fram ett misstag i 
Bosnas försvarsmur. Vän-
s t e r b a c k e n 
tappade både 
boll och 
balans och 
Kajin Talat 
kunde peta in 
1-2 i 88:e minuten. Målet 
gav Nödinge poängvitt-
ring. Ytterbacken Tobias 
Bäckman rusade fram längs 
högerkanten och tacklades 

brutalt. Det röda kortet var 
odiskutabelt, likaså Alen 
Grozdanics välriktade fri-
spark som gick i en båge in i 
bortre krysset.

– Riktningen var medve-
ten, men jag tänkte mig nog 
att någon skulle gå upp och 
skarva in den. Nu gick det 
bra ändå, skrattar matchhjäl-
ten Alen Grozdanic.

Fullträffen nådde nätmas-
korna i grevens sista sekund.

– Bosna är bättre än oss 
idag. De är mer fysiska, men 
vi ber inte om ursäkt. Kil-
larna kämpar och står upp 
bra. Med lite flyt hade vi 
fått hål på dem redan i första 
halvlek, säger Grozdanic 
som tror på sitt Nödinge.

– Vi ser väldigt bra ut 
och kommer att vara med i 
striden om de främsta pla-
ceringarna. Jag tror faktiskt 

att IK Zenith 
kommer att 
vara ett värre 
hot än Bosna 
i det långa 
loppet.

Matchen som spelades 
på Jennylunds IP eftersom 
Vimmervis gräsmatta inte 
tillät någon aktivitet var en 
typisk seriefinal. Båda lagen 

tog ut varandra och Bosna 
var väl pålästa om Nödinges 
förmågor. Spelfördelaren 
Kalle Hamfeldt markerades 
tufft och fick inget utrymme. 
Det är en mållös första halv-
lek, men underhållningen är 
god. NSK:s anfallare Kajin 
Talat och Rahel Faraj oroar 
när de får chansen. Efter 
paus ökar dock trycket mot 
hemmamålet. I den 60:e 
minuten kommer att långt 
svepande inlägg mot bortre 
stolpen där Bonsa når högst. 
0-1 sitter intill stolproten.

– Äh, den tar jag på mig. 
Jag var sen, ursäktar sig 
NSK-keepern Marcus 
Larsson som ändå var lagets 
främsta aktör.

0-2 några minuter senare 
var han emellertid chans-
lös på. Ett jätteskott från 35 
meter, helt otagbart. Bosnas 
till synes stabila tvåmålsled-

ning förintades dock under 
matchens sista minuter och 
tabellen är fortsatt mycket 
jämn i division 6 D Göte-
borg. Det skiljer två poäng 
mellan serieledande Bosna 
och fyran Säve SK. Nödinge 
är kvar som tvåa och möter 
närmast Älvängen borta på 

torsdag i årets första derby 
lagen emellan. Återstår att se 
om Nödinges fem matcher 
långa förlustfria svit håller 
i sig eller om Peter ”Erra” 
Erikssons mannar kan hota.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– NSK kvitterade i slutminuten

Oavgjort i seriefi nalen

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Bosna IF 2-2 (0-0)

Skepplanda BTK har tagit 
för vana att starta matcherna 
respektingivande och fre-
netiskt för att sedan ge bort 
initiativet i den andra halvle-
ken. Söndagskvällens hem-
mamatch mot Rydboholm 
utgjorde inget 
undantag.

– Vi hade 
läge att stänga 
den här till-
ställningen i 
den första halvleken. I den 
andra halvleken begår vi 
samma misstag som tidigare 
gånger den här säsongen. 
Vi tappar allt och det blir 
ett stort hål på mitten, sam-
manfattade SBTK-tränaren 
Robert Bävermalm direkt 

efter slutsignalen.
Hemmalaget tog led-

ningen i den 25:e minuten 
genom Linus Carlsson, som 
sprang sig fri och ensam med 
målvakten gjorde han inget 
misstag. SBTK hade sedan 

bud på 2-0 
vid ett flertal 
tillfällen, men 
dessvärre sak-
nades skärpan 
i avslutning-

arna.
Efter pausvilan fick gäs-

terna betydligt mer sväng-
rum och Markus Samuels-
son i hemmamålet svarade 
för flera fina ingripanden. 
Han var dock chanslös på 
den kvitteringsboll som kom 

efter en hörna i matchminut 
65.

Slutminuterna bjöd på 
stor dramatik. När klockan 
visade 88 minuter fick Ryd-
boholm ett jätteläge att 
avgöra drabbningen, men 
en fantastisk fotparad av 
Markus Samuelsson innebar 
att SBTK kunde kontraslå. 
Efter en tilltrasslad situa-
tion i straffområdet letade 
sig bollen ut till Emil Rydén, 
som i höger ytterposition 
satte 2-1 i bortre gaveln.

– Vi flyttade upp positio-

nerna och gick för tre poäng. 
Skönt att det gav utdelning. 
Jag är stolt över grabbarna 
som kom tillbaka efter den 
dåliga inledningen på halv-
leken, säger Robert Bäver-
malm.

På onsdag åker Skepp-
landa till Hebyvallen för 
match mot Hedared.

En avgörande situation. Bosnas våldsamma tackling mot Tobias Bäckman gav Alen Grozda-
nic möjligheten att skruva in 2-2 i slutminuten. Den chansen tog han.

Ermin Aganovic var nära att spräcka Bosnas nolla i första 
halvlek.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– SBTK segrade på Forsvallen

Jubel i hemmalaget sedan Emil Rydén gjort 2-1 och säkrat 
den gulsvarta segern.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Rydboholms SK 2-1 (1-0) 

SKEPPLANDA. Det fanns två matchhjältar på 
Forsvallen i söndags.

Målvakten Marcus Samuelsson var den ena och 
segerskytten Emil Rydén den andra.

Skepplanda BTK var illa ute, men lyckades med 
tur och skicklighet bärga tre poäng mot Rydbo-
holm.

Slutet gott, allting gott!gott!

Linus Carlsson var en av 
målskyttarna när Skepp-
landa besegrade Rydboholm 
med 2-1 på Forsvallens 
konstgräs i söndags.

Alen Grozdanic och Magnus Olofsson har framgång som Alen Grozdanic och Magnus Olofsson har framgång som 
ledare för Nödinge SK. Alen visade dessutom att han ledare för Nödinge SK. Alen visade dessutom att han 
duger på plan och skruvade in 2-2 i slutminuten.duger på plan och skruvade in 2-2 i slutminuten.


