
LILLA EDET. I en halv-
lek orkade Edet FK stå 
emot Skepplanda BTK.

Sedan var det kat-
tens lek med råttan.

– Vi hade tur som 
ledde i paus, i andra 
halvlek var vi helt över-
lägsna, sammanfattar 
SBTK:s assisterande 
tränare, Stig Persson.

Söndagens triumf på Ekarå-
sen betydde att Skepplanda 
BTK tog sin femte raka 
seger. På de tre senaste 
matcherna har SBTK svarat 
för 15 fullträffar vilket skvall-
rar om lagets 
charmerande 
offensiv.

I derbyt var 
det emeller-
tid hemmala-
get som började bäst. Alice 
Holmgren sköt 1-0 med 
kvarten spelad och så långt 
var det fördel Edet. Mikael 
Ögren kvitterade till 1-1 och 

Emelie Johansson ordnade 
1-2 precis före halvtidsvilan, 
men rättvisan i det kunde 
diskuteras.

– Vi spelade stressat under 
den första halvleken och 
Edet var väl så bra som oss, 
förklarar Stig Persson.

De som trodde på en 
spännande andra halvlek blev 
dock besvikna. SBTK visade 
klass och körde helt sonika 
över Edet. 

– Vi borde gjort fler mål 
än de fyra som vi prickade in, 
konstaterade Persson.

SBTK övergav sina lång-
bollar och såg istället till 

att såga sig 
igenom hem-
malagets för-
svar. Amanda 
Errind var 
briljant och 

svarade för ett mål och fyra 
assist.

En otäck incident inträf-
fade i matchinledningen då 
EFK:s Sandra Mellqvist 

och SBTK:s Lotta Hilleb-
jer skallade ihop. Mellqvist 
kunde fortsätta matchen 
medan Hillebjer fick upp-
söka sjukhus för att sys.
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LÄNSMANSGÅRDEN. 
Älvängens IK tog en fi n 
skalp på fredagskväl-
len.

Topplaget Bosna 
bortabesegrades efter 
en rakt igenom fullfjä-
drad insats.

– Det bästa vi presterat 
under min tid i klubben, 
förklarar tränaren Peter 
”Erra” Eriksson. 

ÄIK har inlett höstsäsongen 
på ett strå-
lande sätt. 0-3-
segern borta 
mot Hålta 
följdes upp av 
ytterligare en 
bortavinst när 
Bosna avväpnades på Läns-
mansgårdens IP.

– En härlig inställning 
från killarnas sida. Vi vann 
närkamper och gick in i 
alla dueller vilket har varit 
vårt dilemma tidigare, säger 
Peter Eriksson.

Gästerna ägde matchen 
från början till slut. Utdel-
ningen lät dock vänta på sig 
till den andra halvleken.

– Tillsammans med Säve 
är vi det lag som har släppt 
in minst mål i serien. Proble-
met ligger i offensiven. Det 
var skönt att det lossnade 
efter pausvilan, säger ÄIK-
tränaren.

Magnus Lindgren gjorde 
1-0 på straff och Tim Web-
ster ordnade slutresultatet i 
den 77:e minuten.

– Nu möter vi Hälsö 
hemma på lördag. Vi spe-
lade 0-0 mot dem borta i 
våras. Det är inget dåligt lag, 

men förhopp-
ningsvis ska vi 
kunna ta tredje 
raka, säger 
Eriksson.

Mot Bosna 
förtjänar samt-

liga ÄIK-spelare överbetyg, 
men ett extra plus tilldelas 
ändå Mattias Ögren.

– Han var fantastisk i sin 
centrala mittfältsroll.

En lyckad A-lagsdebut 
svarade Jesper Knaving för. 
Knaving har all anledning att 
vara nöjd med sin prestation 
som vänster yttermittfältare.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Bosna IF – Älvängens IK 0-2 (0-0)

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Edet FK - Skepplanda BTK 1-6 (1-2)

Tim Webster noterade sig i målprotokollet när Älvängens IK 
bortavann mot Bosna med 2-0 i fredags.

– Bosna bortabesegrades

Fullfjädrad
insats av ÄIK

Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 8 september  
kl 18:00 i klubbhuset

Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 4 september.

Alla 

medlemmar 

hälsas 

välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplandas fi na höstform håller i sig. I Götaälvdalsderbyt 
mot Edet FK tog SBTK ännu en övertygande seger. Lagkap-
tenen Matilda Errind, som här klappas om av tvåmålsskyt-
ten Mikaela Ögren, har all anledning att dra på smilbanden.
Arkivbild: Allan Karlsson

Segertåget fortsätter 
för SBTK:s damer

LIDKÖPING. Älvbygdens MK:s 
folkraceförare skördade nya 
framgångar i helgen.

Det blev två pallplatser i 
Lidköpings motorarena.

Båda av klubbens duktiga 
tjejer, Nelly Johansson och 
Nathalie Wilhelmsson.

Arrangemanget var den fjärde del-
tävlingen i Västkustcupen och för 

Nathalie Wilhelms-
son blev det en 
fortsättning på årets 
framgångssaga. För 

tredje gången i rad vann hon alla heat 
och A-finalen i klassen dam-veteran 
och hon leder nu sammandraget.

I samma klass slutade Jill Eriks-
son femma och Julia Carlssonn sexa. 
För herrarna gick det också bra även 
om det inte blev några pallplace-
ringar. Roger Larsson slutade sexa 
i A-finalen, Tobias Svenrot sexa i 
B-finalen och Tobias Wigeborn fyra 
i C-finalen.

Nästa deltävling i Västkustcupen 
är på söndag i Stenungsund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nya folkraceframgångar för ÄMK

BARNDANS
Terminsstart vecka 36 

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bl.a. aerobic 
gymnastics, jazz/hiphop, 

jazz och balett.

BLI SCOUT!
Är du 8 år eller äldre?

Är du nyfiken på scouting?

Då är du välkommen till 

Furustugan, Alafors

Tors 5 sept kl 1815 - 1945

Frågor?
Ring Malin Johansson 0733-32 29 93

Välkommen 

att prova på
scouting!

Surtes främste har bestämt sig – Jönssson kör!

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

BOHUS. Henrik Jönsson, 
enligt statistiken Surte BK:s 
främste spelare under fjol-
året, har bestämt sig.

Han kör ett år till.

Med 31 mål, 11 assist och 14 kurrar 
i Alekurirens betygstopp blev den 
småländske 26-åringen Surtes bäste 
spelare. Förra veckan skrev han på 
och satsar nu på allsvenskt spel. 

Ett besked som gladde många!


