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Fre 14 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Östadkulle

Fre 14 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Älvängen

Lör 15 juni kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Holmalund

Sön 16 juni kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Trollh. Syr

Sön 16 juni kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Lundby

Ons 19 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

FOTBOLL I ALE

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

SKEPPLANDA. Skepplanda 
Cup avgjordes som alltid 
f ö r s t a 
h e l g e n 
i juni. 
Som van-
ligt hade 
arrangören 
tur med 
v ä d r e t , 
s t r å l a n d e 
sol både 
lördag och 
söndag.

Hela 74 
lag från 
30 föreningar deltog i årets 
upplaga. Nytt för i år var att 
alla deltagare fick besöka Ale 
Vikingagård under helgen 
samt att det anordnades 

sportloppis och hoppborgar 
för både stora och små barn. 

Detta var 
v ä l d i g t 
uppskattat 
hos delta-
gare och 
besökare.

I cupen 
d e l t o g 
f l i c k o r 
och pojkar 
i åldern 
8-12år. I 
8, 9 och 
10-årsklas-

sen spelades inget slutspel 
utan gruppsegrarna stod som 
vinnare. Alla deltagare erhöll 
varsin plakett. 

❐❐❐

Lyckad cuphelg på Forsvallen

Derbymatcherna duggade tätt i Skepplanda Cup. Här är det 
fi nal i F12 mellan Skepplanda BTK och Älvängens IK.

Arrangörsföreningen Skepplanda BTK tog hem segern i F12-klassen.

P8: Bergsjö IF
F8-9: Onsala BK (Grupp 1 och 2)
P9: Djurgårdens IF (Grupp 1), Ytterby 
vit (Grupp 2), Assyriska BK (Grupp 3)
F10: Skepplanda BTK
P10: Nödinge vit
P11: IFK Uddevalla
P12: Hovås/Billdal
F12: Skepplanda BTK

VINNARE SKEPPLANDA 
CUP 2013:

HEDARED. Mållöst i 
paus och en rejäl ut-
skällning av tränaren 
Robert Bävermalm.

Det fi ck SBTK:s spe-
lare att tända till.

Mattias ”Munken” 
Johansson kom in som 
vänster yttermittfälta-
re, gjorde två mål, spe-
lade fram till ett och 
blev senare utvisad.

Den första halvleken var ett 
sömnpiller och det krävdes 
att Robert Bävermalm höjde 
rösten för att gästerna skulle 
vakna till liv och inse allvaret. 
Tio minuter in på den andra 

akten ledde Skepplanda med 
3-0. Linus Carlsson inledde 
målskyttet och sedan slog 
inhopparen Mattias Johans-
son till två gånger om. Strax 
därefter fick ”Munken” 
lämna banan då doma-
ren, Jorge 
T a r o u c o , 
uppmärksam-
mat en efter-
släng.

Christian 
”Figge” Rönkkö satte 4-0 
och målkavalkaden avsluta-
des med att Rasmus Johans-
son stänkte in 5-0 i den 67:e 
minuten. Det var för övrigt 
Ahlafors IF-förvärvets första 

mål i SBTK-dressen. Snyggt 
var det också, ett skott i 
närmsta krysset från höger 
ytterposition.

Tabelljumbon hade inget 
att sätta emot när Skepp-
landa BTK skruvade upp 

tempot. Gäs-
ternas seger 
var odiskuta-
bel och inne-
bär att man 
befäster tred-

jeplatsen i tabellen bakom 
Göta och Gerdsken.

På fredag gästas Forsval-
len av Östadkulle SK.

JONAS ANDERSSON

– ”Munken” tvåmålsskytt och utvisad

SBTK vaknade
till liv efter paus

Inhoppare, 
tvåmålsskytt 
och utvisad. 
Mattias ”Mun-
ken” Johans-
son hamnade i 
händelsernas 
centrum när 
Skepplanda 
bortabese-
grade Hedared 
i onsdags med 
5-0.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 0-5 (0-0)
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Ale United P99 vill härmed tacka alla 
jättegenerösa sponsorer som ställde 

upp för vår loppmarknad Lördagen 25:e 
Maj på Ale Torg:

Alekuriren, Alebyggen, Blomsterriket, 
Dressmann, Godislagret, Ica Kvantum, 

Kicks, Ljuva Hem, Nols Färg, Shell, 
Sportlife, Team Sportia

Ett extra stort tack till Alekuriren för 
våra annonser, och en jättestor kram 
& tack till Marianne på ICA Kvantum 

för din otroliga hjälpsamhet och 
generositet.

Också stort tack till alla kunder som 
besökte vårmarknad.

www.skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
29 JUNI 2013

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Nya regler för i år är följande: Spelare födda 88 är de yngsta som 
får delta, de spelare som är födda från 83-88 får ej vara licensierade (får ej ha spelat 
en A- eller B-lagsmatch under året, C-lags spel räknas ej som licensierad spelare). 

Spelare födda 82 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenskafotbollsförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 gånger 10 min (finalspel 2 gånger 15 min). Varje lag får ha ett 
obegränsat antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt 
eller protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 

matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. 
Upprepas beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. 
Vid lika resultat under kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. 

För att skilja på lag som har fått samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs 
detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1000 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

ANMÄL ER PÅ WWW.LAGET.SE/SKEPPLANDA


