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KRONÄNG. Skepplanda 
BTK hade ingen större 
lycka med sig i lörda-
gens höstpremiär.

Det blev stryk borta 
mot bottenlaget Kron-
äng.

– Nu är siktet inställt 
på att hänga kvar, 
säger tränaren Robert 
Bävermalm.

Av g ö r a n d e t 
kom i slutmi-
nuten. Gäs-
terna hade 
ingen möjlig-
het att reparera baklänges-
målet som kom efter slarv 

hos de gulsvarta.
– Det var bara 30 sekunder 

kvar att spela när Kronäng 
gjorde 1-0. Surt naturligtvis. 
Vi hade flera fina lägen i den 
andra halvleken, men fick 
inte in bollen i mål, förklarar 
Robert Bävermalm.

Efter en halvtaskig första 
halvlek tog SBTK över ini-

tiativet efter 
paus. Tyvärr 
lyckades man 
inte förvalta 
sitt spelöver-
tag utan istäl-
let blev det en 

blytung förlust.
– Viljan och inställningen 

saknas hos gubbarna. Det är 
beklagligt. Nu är det bara 
fem poäng ned till strecket, 
så prioritet ett blir att rädda 
kontraktet, säger Bäver-
malm.

SBTK spelar nu två vik-
tiga matcher 
inom loppet 
av en vecka, 
hemma mot 
Sollebrunn 
idag (läs 
tisdag) och 
borta mot 
Säven/Hol 
på fredag. 

JONAS 
ANDERSSON

Skepplanda BTK:s tränare, 
Robert Bävermalm.

SBTK nollat i höstpremiären

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Kronängs IF – Skepplanda BTK 1-0 (0-0)

SKEPPLANDA. Anfall är 
bästa försvar.

Ett talesätt som 
Skepplandas damer 
anammade i lördags.

– Vi spelar stundtals 
en riktigt bra fotboll, 
förklarar tränaren Stig 
Persson.

Skepplandas damer fick 
bästa tänk-
bara start på 
höstsäsongen. 
G ä s t a n d e 
Ul r i cehamn 
bjöd på starkt 
motstånd, men fick till slut se 
sig besegrade av ett för dagen 

mycket piggt hemmalag.
– Tjejerna jobbar otroligt 

hårt. Arbetsinsatsen går defi-
nitivt inte att klaga på, säger 
Persson.

Planbäst var Amanda 
Errind som inledde och 
avslutade målskyttet. Mika-
ela Ögren blev också två-
målsskytt. Malin Holström 
var den tredje hemmaspela-
ren att anteckna sig i målpro-

tokollet.
– Det var 

en stabil seger, 
s a m m a n f a t -
tar Stig Pers-
son vars lag 

nu innehar tredjeplatsen i 
tabellen. På lördag väntar ny 

hemmamatch då tabelltvåan 
Borås GIF kommer på besök 
till Forsvallen.

– Kan vi komma upp i 
samma nivå nu på lördag ska 

vi kunna ge dem en match, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Kursstart Torsdag 22/8
Bugg Barn (8-12 år) nybörjare 17.30 – 18.30
Bugg Ungdom (13- ca 20 år) nybörjare 18.00 – 19.00
Foxtrot Vuxna forts 1 18.30 – 20.00
Bugg Ungdom forts 2 19.00 – 20.00
Bugg Vuxna ”back to basic” 20.15 – 21.45
Bugg Vuxna forts 2 20.15 – 21.45

Kursstart söndag 25/8
Boogie woogie vuxna forts 1 17.00 – 18.30
Bugg vuxna nybörjare 17.00 – 18.30 
Fridans för alla medlemmar 18.30 – 19.50
Bugg vuxna forts 1 & forts 2 20.00 – 21.30

Kursavgift 300 kr (barn & ungdom 150 kr)
Barn och ungdom GRATIS första gången!
Medlemsavgift tillkommer med 100 kr/år

Anmälan och mer info på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar.
Medlem i Svenska Danssportförbundet

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Dansskola
För barn och vuxna – Alla kan!

info@dfe.se • www.dfe.se
Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11, Göteborg

ALAFORS. Det vimlade 
av unga fotbollslirare, 
föräldrar och funktio-
närer på Sjövallen i 
helgen.

110 lag kom till spel 
i Ahlafors IF:s turne-
ring Zcooly Cup, fl er än 
något annat år.

– Ett jättelyckat ar-
rangemang, konstate-
rar Chäthrin Wadström.

Låt vara att det regnade en 
del på lördagen, men humö-
ret hos deltagare och publik 
var ändå på topp.

– Visst hade vi lite otur 
med vädret, men folk sökte 
skydd i cafeterian och i våra 
partytält, förklarar Chäthrin.

Det spelades matcher på 
samtliga planer, både natur- 
och konstgräsunderlag till-
lämpades. Parkeringen fyll-
des snabbt, men som tur 
var fanns en åker att tillgå 
alldeles i närheten av anlägg-
ningen.

– Ett stort tack till Len-
nart Zachrisson som upplät 
åkern som parkeringsplats. 
Det var nödvändigt för att 
kunna genomföra arrang-
emanget på ett smidigt sätt.

– Jag vill även rosa alla 
föräldrar och aktiva i Ahla-
fors IF som ställde upp under 
helgen. Det krävs många 
ideella arbetstimmar för att 
få det att fungera. Framhävas 
bör Thore Skånberg som 
agerade speaker från tidig 
morgon till sen eftermid-
dag både lördag och söndag, 
säger Chäthrin.

Ett uppskattat inslag var 
de namnkunniga prisutde-
larna som besökte Sjövallen. 
Bröderna Jakob och Jonat-
han Lindström samt Joel 
Allansson och Jonas Hen-
riksson var den kvartett som 
försåg respektive vinnarlag 
med medaljer.

Segrande lag blev: P10: 
Partille IF lag 1, F11: Näsets 

SK, P11: Slottskogen/
Godhem IF, F12: Älvängens 
IK, P12: Öjersjö IF .
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Jonathan Lindström, tidigare Örgryte IS men numera spe-
lande assisterande tränare i Ahlafors IF, hänger en medalj 
runt en mycket belåten Västerspelare.

I pojkar 9 korades inget vinnarlag utan alla deltagare förärades pris. Här är det stolta 
grabbar från Näsets SK, Västers IF, Stenungsunds IF och Nödinge SK som visar upp sina 
medaljer.

Ungdomscup slog rekord

NSK segrade på Heden
Nödinge SK:s fotbollsherrar krigar om seriesegern i division 
6 D Göteborg och vässade i helgen formen genom att delta 
i turneringen Football Cup Heden i Göteborg. Sju lag från 
division fem till sju möttes i en rak serie. Nödinge ställde 
upp med två lag. NSK 1 vann till sist hela turneringen och 
hade den imponerande målskillnaden 16-2. Kajin Talat utsågs 
till cupens bästa spelare. Nödinge börjar seriespelet igen på 
söndag genom att möta serietvåan IK Zenith på Vimmervi. 
Endast en poäng skiljer lagen åt… Det är bäddat för en dra-
matisk fotbollshöst.

Amanda Errind blev tvåmålsskytt och var dessutom 
planbäst när Skepplanda besegrade Ulricehamn med 5-3 i 
lördags.          Arkivbild: Jonas Andersson

Anfallsglatt SBTK 
hemmavann

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – IFK Ulricehamn 5-3


