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Trevlig sommar!Fredrik

Mikael
Nina Ulf

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

     VÄRLDSPREMIÄR I KUNGÄLV.
     SE NYA GOLF SPORTSCOMBI 
                           FÖRE ALLA ANDRA.
   DEN 13/6 KL 11:00  FINNS SVERIGES ENDA  GOLF SPORTSCOMBI HOS OSS. 
                                 VÄLKOMMEN PÅ SMYGPREMIÄR!

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

SKEPPLANDA. 2-0 och 
ett fast grepp om hän-
delserna.

Sedan tappade 
Skepplanda BTK allt.

– Det känns för jäkligt 
att slarva bort segern, 
muttrade SBTK-träna-
ren Robert Bävermalm 
efter slutsignalen.

Det var lätt att förstå Robert 
Bävermalms besvikelse och 
frustration efter fredagskväl-

lens tillställning på Forsval-
len. Seger var i princip ett 
måste för att alelaget inte 
skulle tappa mark mot topp-
lagen, Göta och Gerdsken. 
Trepoängaren såg dessutom 
ut att vara i tryggt förvar när 
hemmalaget plötsligt sjabb-
lade till det och gästerna 
bjöds in i matchen.

– Vi pratade om det i paus, 
att behålla koncentrationen 
och inte tappa initiativet. Att 
vi sedan blir bortdömda är en 

annan sak, sade Bävermalm.
SBTK:s 2-0-ledning i 

paus utjämna-
des 20 minuter 
in i den andra 
akten. Två 
dyrbara för-
svarsmisstag 
gjorde ställningen till 2-2. 
Eländet blev än värre när 
domaren, den i gulsvart föga 
populäre Patrik Nilsson, 
hittade en straffspark i den 
83:e minuten. Niclas Hylan-

NYGÅRD. Tredje och sista 
omgången av division II 
ponnydressyr gick av stapeln 
i Nygård i söndagen den 9 
juni.

Första omgången som 
gick i Grästorp vann 
Nygårds RS, tätt följda av 
Bollebygds RK.

Andra omgången, som 
gick i Sjuntorp på NÄRK, 

var det omvänd resultat-
ordning med Bollebygd 
som etta och med Nygård 
tätt i hälarna. Så inför sista 
omgången var spänningen 
total då Nygårds RS och 
Bollebygds RK låg på 
samma antal poäng. När 
sista ryttare hade ridit för 
Nygård kunde man ta på 
spänningen, resultaten räk-

nades och som segrare, med 
endast en halv procent till 
godo, stod till slut Nygårds 
RS. Därmed vann Nygård 
den avslutande omgången 
och stod samtidigt som 
slutsegrare i division II pon-
nydressyr i Västra Götalands 
distrikt. Som lagledare för 
Nygårds RS har Marie 
Hägg stått.                     ❐❐❐

Nygårds RS vinnande lag. Från vänster: Matilda Olsson med Maja Gräddnos, Sara Lund-Nygårds RS vinnande lag. Från vänster: Matilda Olsson med Maja Gräddnos, Sara Lund-
berg med Keimos Elliot, Emilia Ahlqvist med Herkules, Tove Pohl med Surprice, Emma berg med Keimos Elliot, Emilia Ahlqvist med Herkules, Tove Pohl med Surprice, Emma 
Charlesson med Stings Samba och Louise Sköldén med Långåsens Black Cassio.Charlesson med Stings Samba och Louise Sköldén med Långåsens Black Cassio.

Nygårds RS segrade på hemmaplan

SBTK slarvade bort segern

Det såg länge bra ut för Rasmus Johansson och hans SBTK, men Östadkulle lyckades till Det såg länge bra ut för Rasmus Johansson och hans SBTK, men Östadkulle lyckades till 
slut få hemmalaget på fall. Gästerna vände underläge 2-0 till seger 3-2.slut få hemmalaget på fall. Gästerna vände underläge 2-0 till seger 3-2.

der gick för bryskt fram 
menade Nilsson, blåste straff 

och halade 
upp det gula 
kortet. Det 
var Hylanders 
andra för kväl-
len och han 

fick därmed lämna banan. 
På den efterföljande straffen 
satte Zerdesht Saleh 2-3 
och slaget var förlorat.

– Var han hittar den straf-
fen vet jag inte. Det känns 
oerhört tungt just nu, för-
klarade en märkbart bitter 
Bävermalm.

De stora glädjeämnena i 

hemmalaget denna dag var 
målskyttarna Emil Rydén 
och Patric Skånberg. Emil 
har svarat för en fantastisk 
vårsäsong och utgör numera 
navet i SBTK:s mittfält. 
ÄIK-förvärvet Patric Skån-
berg lever på sin snabbhet 
och utgör ett ständigt hot när 
han sätter fart i djupled.

Skepplanda har chans till 
revansch redan i kväll (läs 
tisdag) då man möter tabel-
ljumbon Bollebygds IF på 
bortaplan.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Östadkulle SK 2-3 (2-0)


