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I samband med vigseln
tar vi efternamnet Bernsten

Anna Lundberg
& Jan-Åke Persson

Vi gifter oss
Skepplanda kyrka

Lördagen den 3 augusti 2013 kl 15.00

Tack

Veckans ros

Säljes

Tack för all uppvaktning 
på min 75-årsdag, till min 
familj, grannar och vänner.

Arnold Thomsen
Skepplanda

Vi önskar världens bästa 
veterinär, Maria Olofsson, 
en riktigt bra sommar.

Harleys husse och matte i 
Hålanda

NOR-LYX 12GT Plus, 
vapen/säkerhetsskåp säljes på 
grund av flytt. Avhämtas.

Tel 0702-064826

SKEPPLANDA. Det blev 
de forna fotbollstalang-
erna i Super Soccers 
som vann årets upplaga 
av Skepplanda BTK:s 
populära korpcup.

Laget var ett initiativ 
från Marcus Lager till 
förmån för barncancer-
fonden.

– Fantastiskt att alla 
killar ställde upp på det 
här, sa en segerrusig 
lagledare efter slutsig-
nalen.

När 12-åriga noltjejen 
Bianca Garvetti gick bort i 
cancer fick Marcus Lager en 
idé. Han ville samla de forna 
lokala fotbollsstjärnorna i 
Nol-Alafors och spela hem 
vinstchecken i Korpcupen 
till förmån för barncancer-
fonden.

– Det är ett sätt att visa 
vårt stöd till familjen och det 
var kul att vi lyckades. Den 
här segern var värdefull och 
meningsfull på många sätt, 
säger Marcus Lager.

Han skickade ut en inbju-
dan till laget och bad samtliga 
spelare att inte säga något, 
bara tacka ja. Det medförde 
att ingen av de inblandade 
visste vilka som skulle vara 
med. Natten till midsommar 
avslöjade Lager laguppställ-
ningen.

– Det var en kul grej. Jag sa 
att de inte skulle bli besvikna, 
att alla inbjudna var bekanta 
namn och duktiga fotbolls-

spelare. En del har spelat 
ihop tidigare, andra har bara 
mött varandra, men på ett 
eller annat sätt har de träf-
fats. Så här duktiga spelare 
anpassar sig snabbt, konsta-
terade Lager.

Super Soccers bjöd på 
stor fotbollsunderhållning i 
Korpcupen. Segersiffrorna 
blev stora och det var få till-
fällen som Stefan Johans-
son tvingades vittja det egna 
nätet. I finalen mot Fifa höll 
han nollan och framåt domi-
nerade Peter Karlsson mål-
protokollet. Det blev tre full-
träffar från målsprutarkarls-
son, två från Anders Isaks-
son och den sjätte bollen 
sparkade självaste Marcus 
Lager in.

– Därmed gjorde faktiskt 

alla spelare minst ett mål. Ett 
skickligt lagbygge där alla 
levererade, myste Marcus 
Lager.

B-finalen vanns av Kents 
och Henkes blåvita lag med 
profiler som Peter ”Erra” 
Eriksson och Magnus 
”Bagarn” Johansson.

Regnet förstörde det som 
normalt är en publikfest och 
cupen tvingades också notera 
att korpfotboll ofta för med 
sig någon allvarlig skada. 
Denna gång fick ambulansen 
rycka ut då en spelare fick 
hela knät söndertrasat.

Finalen Korpcupen
Super Soccers – Fifa 6-0
Mål SS: Peter Karlsson 3, Anders Isaks-
son 2, Marcus Lager 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Super Soccers vann Korpcupen

Många fi ck bita i det sura 
gräset när herrar Berndts-
son och Lager satte fart...

Super Soccers Against Cancer vann Skepplanda BTK:s populära korpcup. Från vänster stående: Fredrik Nilsson, Jerker Jönsson, Stefan Berndtsson, Anders Isaksson och Stefan Johansson. 
Sittande från vänster: Charlie Nielsen, Marcus Lager, Christian Gunarson, Peter Karlsson och Andreas Brunbäck. I det vinnande laget ingick också Mattias Skånberg.

Anders Isaksson knoppade snyggt in ett av målen i fi nalen.

Christian Gunarson trivdes som fi sken i vattnet.


