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Ons 21 aug kl 18.45
Gläntevi
Alvhem – 

Trollhättans FF

Fre 23 aug kl 18.45
Nolängen

Nol – Zenith

Sön 25 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Backatorp

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Älvsborg 3-0 (0-0)
Mål AIF: Ali El-Refaei, Moha Abdulra-
zek, Johan Elving. Matchens kurrar: 
Niclas Elving 3, Johan Elving 2, 
Jonatan Lindström 1.

Edet FK – Ahlafors IF 1-5 (0-2)
Mål AIF: Jonatan Lindström 2, Ali 
El-Refaei, Jihad Nashabat, Niclas 
Elving. Matchens kurrar AIF: Jo-
natan Lindström 3, Niclas Elving 
2, Andreas Skånberg 1. Mål EFK: 
Marcus Olsson. 

Skoftebyn – Edet FK 8-0 (3-0)

Division 5 Västergötland V
Säven/Hol – Skepplanda 1-1
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Emil Frii 3, Edwin 
Modin 2, Oscar Frii 1.

Skepplanda – Sollebrunn 2-0 
(0-0)
Mål: Ricardo Nascimento 2.
Matchens kurrar: Ricardo Nasci-
mento 3, Edwin Modin 2, Tobias 
Ottosson 1.

Division 6 Trollhättan
Upphärad – Alvhem 1-3 (0-1)
Mål AIK: Jimmy Lidén 2, Andreas 
Ruuska.

Lödöse/Nygård – Trollhättans 
Syrianska 5-2 (3-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson 2, Mat-
tias Mabrouk, Amir Shaat, Robin 
Löfström.

Division 6D Göteborg
Hålta – Älvängen 0-3 (0-1)
Mål: Jens Nilsson 2, Mattias Ögren.

Surte – Nol IK 3-4 (0-3)
Mål SIS: Rade Radovic 2, Crille 
Andersson. Mål NIK: Michael Hintze 
3, Niklas Karlsson. Matchens kurrar 
SIS: Rade Radovic 3, David Eriks-
son 2, Oscar Jönsson 1. Matchens 
kurrar NIK: Michael Hintze 3, Jonny 
Stenström 2, Niklas Koppel 1.

Nödinge SK – IK Zenith 1-4 (0-2)
Mål NSK: Kajin Talat. Matchens kur-
rar NSK: Wshyar Kotani 3, Kristoffer 
Glasö 2, Kalle Hamfeldt 1.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda – Borås GIF 4-1 (2-1)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Matilda 
Errind 2.
Matchens kurrar: Matilda Errind 
3, Amanda Errind 2, Andrea Lind-
gren 1.

Ulricehamn – Lödöse/Nygård 1-3

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Kållered 1-4 (1-2)
Mål AIF: Malin Hult.

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer är i ka-
nonslag för tillfället.

Det rådde ingen tve-
kan om vart poängen 
skulle hamna i toppmö-
tet med Borås GIF.

– Vi har tränat bra i 
sommar och är starka, 
förklarar tränaren Stig 
Persson.

SBTK:s tränarduo Jonas 
Brattlöf och 
Stig Persson 
sken i kapp 
med august-
isolen efter 
l ö r d a g e n s 
triumf på Forsvallen.

– Det bästa spelet för 
säsongen! Vi har bra fart 
i anfallsspelet och skapar 

enormt många målchanser, 
säger Persson med ett brett 
leende.

Hemmalagets segeror-
ganisatörer var systrarna 
Amanda och Matilda 
Errind som svarade för två 
mål vardera och därutöver 
högklassiga insatser. Den 
förstnämnda var fullständigt 
bländande och låg bakom det 
mesta i SBTK:s offensiv.

Nämnas bör också den 
vikarierande 
m å l v a k t e n , 
blott 15-åriga 
Moa Larsson 
som agerade 
mycket stabilt 

mellan stolparna. Moa sva-
rade för en matchavgörande 
räddning vid ställningen 
1-1 i första halvlek. Friläget 

parerades och strax därefter 
kunde Amanda Errind göra 
2-1.

– Nu har vi siktet inställt 
på andraplatsen i tabellen. På 
söndag möter vid Edet FK 
borta vilket blir en tuff upp-
gift. Edet har växt in i serien 
och har precis som vi inlett 
hösten med två raka segrar, 
avslutar Stig Persson.
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– Vann toppmötet 
mot Borås GIF

SBTK:s 
damer i 
kanonslag

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – Borås GIF 4-1 (2-1)

Jubel i SBTK-lägret. Lag-
kaptenen Matilda Errind har 
precis slagit in en av sina 
två fullträffar i mötet med 
Borås GIF och först fram att 
gratulera är systern Amanda 
(14), som också antecknades 
för två mål.

Andrea Lindgren hotade Borås backlinje gång efter annan. 
Här är det ytterst nära att hon lyckas överlista gästernas 
burväktare.

SKEPPLANDA. Ödes-
veckan resulterade i 
fyra poäng för Skepp-
landa BTK:s herrar.

Hotet om kval och 
eventuell nedfl yttning 
känns inte lika över-
hängande som tidigare.

– Det krävs nog fyra 
poäng till för att vi ska 
vara helt säkra, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

Efter en tung och poäng-
lös period vaknade Skepp-
landa till liv när det som bäst 
behövdes. Ricardo Nasci-
mento frälste hemmalaget 
i mötet med Sollebrunns 
AIK på Forsvallen i tisdags. 
SBTK vann med 2-0 och det 
var ”Rico” som fixade både 
fullträffarna efter pausvilan.

– Han svarade för en jät-
tebra insats och var utan 
tvekan vår bästa spelare i den 
matchen, berömmer tränare 
Bävermalm.

Skepplanda borde fått 
full utdel-
ning även 
i fredagens 
bor tamatch 
mot Säven/
Hol, men 
tyvärr var 
målmissarna alltför många. 
Christian ”Figge” Rönkkö 
var tillbaka i startelvan, 
tackade för förtroendet och 
sköt SBTK:s enda mål. Det 
kunde dock ha blivit fler från 

anfallarens sida.
– Vi har visat en helt annan 

attityd i de 
två senaste 
m a t c h e r n a . 
Det känns 
väldigt säkert 
bakåt samti-
digt som vi 

spelar en bra anfallsfotboll, 
förklarar Bävermalm.

På lördag väntar derby-
match borta mot tabelltvåan 
Göta BK. Skepplanda vann 
vårens hemmamöte med 1-0 

och det är ett optimistiskt 
Alelag som beger sig till Ryr-
sjövallen.

– Jag tror nog vi kan skaka 
om dem. Det är en match 
som killarna ser fram emot, 
säger Robert Bävermalm.

Noterbart är att SBTK 
gjort klart med ett sent nyför-
värv i Alexander Andersson 
från Ahlafors IF.

Ricardo Nascimento gjorde båda målen när Skepplanda bese-
grade Sollebrunn med 2-0 hemma på Forsvallen.

Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Stort steg mot nytt kontrakt

Viktiga poäng för SBTK

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sollebrunn 2-0
Säven/Hol – Skepplanda BTK 1-1

I lördags flyttade fotbollen 
in på en gård i Klöverstigen, 
Alebyggens hyreshusområde 
i Nödinge. Fotbollens dag 
är en del av Nödinge SK:s 
arbete för att få fler barn att 
idrotta. NSK har sökt och 
fått pengar ur Vaknafonden 
och såväl planering som 
genomförande stod klub-
bens två herrlag för, där 
många av spelarna själva bor 
på, eller har växt upp på Klö-
verstigen. Ett fyrtiotal glada 
tjejer, killar och föräldrar 
lekte fotboll och umgicks 
under lördagen och för-
hoppningsvis kommer några 
att ta steget vidare och börja 
spela med något av klubbens 
lag. Nästa år siktar klub-
ben ännu högre. Med mer 
marknadsföring i området 
tror man att deltagarantalet 
på Fotbollens dag minst kan 
fördubblas.

- Vi har rekordmånga 
barn i de yngre pojk- och 
flicklagen, men tyvärr har 
Nödinge SK traditionellt 
haft svårt att få med barn 
som exempelvis inte har 
föräldrar som kan skjutsa 
sina barn till Vimmervi. 
Här har vi som förening ett 

ansvar att försöka ta idrotten 
närmare barnen. Att skapa 
ett intresse för att spela fot-
boll och sedan se till att alla 
som vill vara med och spela 
kan ta sig till träningarna, 
säger klubbens ordförande 
Marcus Larsson. 

Under höstlovet vecka 
44 fortsätter Nödinge SK:s 
satsning på att ge alla möj-
lighet att spela fotboll. Spe-
lare och tränare i klubbens 
herr- och damlag har planer 
på att arrangera en fotbolls-
turnering  under lättsamma 
former för barn i låg- och 
mellanstadieåldrarna. A-lag-
stränare Magnus Olofsson 
är nöjd med sina spelares 
insats och ser fram mot en 
fortsättning.

- Det är en speciell känsla 
i Nödings SK:s herrlag. 
Mycket känslor och en stor 
passion för fotboll. Idag har 
ett tiotal killar varit med 
och byggt sarg, grillat, dömt 
eller visat finter för de små. 
Extra kul att så många tjejer 
var med och spelade. Några 
var riktigt duktiga. Det här 
kommer vi definitivt att göra 
mer av!

❐❐❐

Fotbollens dag på Klöverstigen
Nödinge SK arrangerade Fotbollens dag på Klöverstigen.Nödinge SK arrangerade Fotbollens dag på Klöverstigen.


