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Mot högre höjder. Erik Leionen och hans Göta BK har siktet inställt på serieseger. Hoppet 
lever i allra högsta grad efter lördagens derbyseger mot Skepplanda BTK.

Göta BK nådde 
högst i derbyt
GÖTA. Göta BK var det bättre laget 
under de inledande fem minuterna 
och de sista fem minuterna.

Det räckte för att vinna lördagens 
derby på ett soldränkt Ryrsjövallen.

– Vi gör en riktig skitmatch och 
hade tur idag, erkände GBK:s lagkap-
ten Emil Lundblad.

Ibland är fotbollen ologisk – eller så är den inte 
det. Topplaget Göta BK var utspelade långa 
stunder i den andra halvleken, men långt ifrån 
uträknade. Med några minuter kvar att spela 
vaknade hemmalaget till liv och i matchens 
sista anfall skickade Chris Norberg in 2-1 
bakom en maktlös Markus Samuelsson i 
SBTK-kassen.

– Så jäkla skönt! Vi gör en av våra sämre 
matcher, men vi ger aldrig upp, myste Emil 
Lundblad när han firade ikapp med sina lag-
kamrater.

Joacim Lengrot, som satte 1-0 redan i den 
tredje minuten, var också självkritisk. 

– Skepplanda tar över efter vårt lednings-
mål och vi kommer inte upp i 
normal standard. Vi var verkli-
gen inte bra idag, men vi kämpar 
hela vägen. De här poängen kan 
bli oerhört viktiga i slutändan. 
Tänk att få möta Gerdsken i en 
direkt avgörande seriefinal här hemma i den 
sista omgången, det vore kul, funderade Len-
grot som stred tappert över 90 minuter.

Skepplanda, som har blandat bra kamper 
med direkta bottennapp under säsongen, sva-
rade för en helgjuten insats och borde fått med 
sig åtminstone ett kryss.

– Fruktansvärt tungt, suckade anfallaren 
Christian Rönkkö som fick lämna Ryrsjöval-
len mållös.

Trots flera fina kvitteringsmöjligheter i den 
första halvleken fick gästerna vänta till den 48:e 

minuten innan nollan spräcktes. 
Inhopparen Linus Carlsson 
sprintade loss på högerkanten 
och serverade en delikat pass-
ning till Ricardo Nascimento, 
som kunde raka in 1-1 från nära 

håll. Samme man hade sedan möjligheten att 
ge SBTK ledningen, men Nichlas Christian-
sen svarade för en utmärkt parad.

I avsaknad av skyttekungen Johan Lilja 
(avstängd) och finsnidaren Niclas Graff, 
som haltade ut skadad, var det inte många 
som trodde att Göta skulle kunna få pendeln 
att slå över till gulsvart favör. Så blev emeller-
tid fallet. Med två minuter kvar att spela hade 
Joacim Lengrot chansen att ikläda sig match-
hjälterollen, men då svarade Markus Samuels-
son för en reflexräddning i den högre skolan. 
Däremot var han chanslös när Chris Norberg 
kom farande och forcerade in segermålet kort 
därefter.

Noterbart i övrigt från lördagens derbytill-
ställning var att Alexander Andersson gjorde 
sin fösta match i SBTK:s tröja. Nyförvärvet 
från Ahlafors IF tillförde energi åt gästernas 
spel och ”Alex” blir utan tvekan en tillgång 
under resterande omgångar.

I Göta BK kvitterade mittbacken Emil 
Lundblad ut bästa betyg tillsammans med 
Nichlas Christiansen och Andreas Arons-
son.

– Men Skepplanda BTK var bättre
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Niclas Graff haltade ut skadad en bit in på 
den första halvleken och efter det haltade 
Göta BK:s spel också betänkligt. Topplaget 
övertygade inte mot SBTK.
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Nyförvärvet från Ahlafors IF, Alexander 
Andersson, svarade för en mycket bra debut 
i SBTK-tröjan.

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  ALLA MÄNNSKOR, ALLA ÅLDRAR!

Boka din 
infoträff  nu!
Nyhet!  Xtravaganza har utvecklat ett 
nytt, smart, viktminsknings-program 
som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

Jessica
gick ner

1,3 kg
/veckan

NÖDINGE. IFK Göteborg och lands-
lagets anfallsstjärna Tobias Hysén 
kommer till Ale gymnasium fredagen 
den 20 september.

I något som kan liknas vid en talk 
show kommer han att frågas ut om 
sådant som rör både fotbollen och 
privatlivet.

– Målet är att kunna överraska 
både Tobias och publiken, säger Tho-
mas Hermansson som fått förtroen-
det att leda samtalet.

Kulturenheten tar ett nytt grepp och bjuder 
in till talk show i teatersalongen. Slår det väl 
ut kan Tobias Hysén komma att följas av fler 
gäster framgent.

– Vi hoppas och tror att detta ska attrahera 
Aleborna. Tobias är en intressant person-
lighet som verkligen är i ropet just nu som 
allsvensk skytteligaledare. En bättre premiär-
gäst hade vi inte kunnat önska oss, säger kul-
tursekreterare Lisa Haeger.

Thomas Hermansson sköter utfrågningen 
och Tobias Hysén är sannerligen ingen ny 
bekantskap för honom.

– Jag är fotbollsnörd och håller på Blåvitt, 
så Tobias är i allra högsta grad bekant för mig. 
Jag har dessutom haft förmånen att få träffa 
honom tidigare då jag i form av karaktären 
Steve Strudeli gästat Kamratgården i olika 
sammanhang. Nu är det dock Thomas som 
sköter frågorna, poängterar Hermansson.

Arrangemanget kommer att vara i en och 

en halv timme, med tempo från start till mål. 
– Vi kommer att ha ett upplägg där det 

oväntade kan inträffa. Det kommer att bli lite 
skoj och lite allvar, säger Thomas Hermans-
son.

Biljetter finns att köpa på biblioteket i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

IFK Göteborgs stjärnspelare Tobias Hysén 
gästar Ale gymnasium fredagen den 20 
september.

Tobias Hysén frågas 
ut i Ale gymnasium


