
BERGDALEN. SBTK:s 
damer studsade 
tillbaka snabbt efter 
uddamålsförlusten mot 
Friscopojkarna förra 
helgen.

Borta mot bottenla-
get Bergdalen blev det 
kattens lek med råttan.

– Vi gjorde en jättebra 
match även om mot-
ståndet inte höll högsta 
kvalitet, säger tränaren 
Stig Persson. 

De som möjligen trodde att 
S k e p p l a n d a 
BTK tappat 
formen, eller 
rent av skulle 
u n d e r s k a t t a 
sina motstån-
dare, var helt fel ute. Gäs-
terna körde helt sonika över 

Boråslaget, som blev mer 
eller mindre förnedrat av ett 
piggt SBTK.

Lotta Hillebjer satte 
första målet redan efter ett 
par minuters spel och sedan 
rullade det på. 0-5 i halvlek 
fylldes på med ytterligare 
fyra fullträffar i den andra 
akten. Jumbon var helt utan 
chans.

– Tjejerna jobbade sten-
hårt från första stund, säger 
Stig Persson.

Nu på lördag väntar derby 
på Forsvallen då Skepplanda, 

fyra i tabel-
len, tar emot 
f emtep l ace -
rade Lödöse/
Nygård.
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HANDBOLLSSKOLAN 
Flickor & pojkar födda -06 och -07,
lördagar kl 11–12 i Nödinge Sporthall, 
som är stora hallen vid Nödingeskolan.

Flickor födda -05, 
måndagar kl 17–18 i Ale Gymnasium.

Pojkar födda -04 och -05,
lördagar kl 12–13 i Nödinge Sporthall.

Flickor födda -04, 
lördagar kl 13–14 i Nödinge Sporthall.
 
För övriga åldersklasser titta 
på www.laget.se/nodingesk
 
Välkomna!

NYFIKEN PÅ 
HANDBOLL?
 Alla är välkomna att träna.

FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra
Bergdalens IK – Skepplanda 0-9

NOL. Snart fyllda 83 
år, men fortfarande 
still going strong.

Heino Poutiainen 
från Nol har fått 
uppleva en fantastisk 
sommar.

Det blev medaljer i 
massor både på Nord-
iska Veteranmäster-
skapen och sedan på 
Svenska Veteranmäs-
terskapen.

Heino Poutiainen fort-
sätter att skörda fram-
gångar som friidrottare. 
När Nordiska Veteranmäs-
terskapet avgjordes i Moss 
blev det tre medaljer. Brons 
i såväl viktkastning som 
spjut och silver i slägga.

– Jag var bara tre centi-
meter från guldet i slägga, 

men fick se mig besegrad 
av en norrman, berättar 
Heino.

Svenska Veteranmäster-
skapet ägde rum i Gävle 
16-18 augusti. Även här 
visade Heino Poutiainen 
framfötterna. Fem med-
aljer inkasserades. Guld i 
slägga, silver i viktkastning, 
kula och spjut samt brons i 
diskus.

– Jag håller mig i form 
genom att träna, minst tre 
gånger i veckan på Sport-
life. Emellanåt blir det trä-
ning varje dag, förklarar 
Heino.

Inga planer på att 
sluta?

– Nej, jag håller på så 
länge kroppen känns okej, 
avslutar Heino Poutiainen.

JONAS ANDERSSON

SBTK bjöd på målkalas

Andrea Lindgren svarade för ett mål och en i övrigt mycket 
bra insats när Skepplanda BTK bortabesegrade tabelljumbon 
Bergdalen med 9-0 i söndags.

Arkivbild: Allan Karlsson

Heino Pouti-
ainen från Nol 
fortsätter att 
skörda fram-
gångar. Det 
blev samman-
lagt åtta med-
aljer när först 
Nordiska och 
sedan Svenska 
Veteranmäs-
terskapet i 
friidrott avgjor-
des.

Medaljer i massor till 
Heino Poutiainen

SKEPPLANDA. En rakt 
igenom håglös insats.

Skepplanda BTK 
tvingades inkassera 
tredje raka nederlaget.

Nu skiljer det bara tre 
poäng ned till sistap-
latsen.

Det var ett andefattigt och 
energilöst hemmalag som 
gav bort samtliga poäng i 
hemmamötet med Dardania 
i lördags.

– Rik-
tigt dåligt, 
erkände anfal-
laren Chris-
tian ”Figge” 
Rönkkö som haltade ut 
skadad efter 45 minuters 
spel.

– Jag kände redan på 
uppvärmningen att det var 
något som inte kändes bra 
i baksidan låret. Nu är jag 

ändå avstängd på fredag, 
men hoppas vara tillbaka i 
omgången efter. Alla behö-
ver rycka upp sig och ge sitt 
yttersta de matcher som är 
kvar, säger Rönkkö till Ale-
kuriren.

Gästerna hade ledningen 
med 2-0 i paus, men närmare 
än ett reduceringsmål av 
Patric Skånberg i den 79:e 
minuten kom inte SBTK.

– Det är bara tre poäng 
ned till strecket. Nu möter 

vi tre av de 
lagen som är 
bakom oss i 
tabellen. Vi 
behöver vinna 
åtminstone en 

av dessa, analyserar Christian 
Rönkkö.

Närmast väntar Rydbo-
holm på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

- Älska handboll

Handbollsskolan
för alla barn födda

-04, -05 & -06

Onsdagar kl 1700-1815

Älvängens Kulturhus

För mer info:
www.laget.se/alehf

eller maila berggrenhanna22@gmail.com

Gratis handbollskola med start v 38

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga  
rättigheter och mot diskriminering?
Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på: 
www.vgregion.se/rattighet-kansli

Sista ansökningsdag är 1 november 2013.

Botten nära för SBTK

En olycka kommer sällan ensam. Inte nog med att SBTK En olycka kommer sällan ensam. Inte nog med att SBTK 
förlorade hemma mot Dardania med 1-2, dessutom ska-förlorade hemma mot Dardania med 1-2, dessutom ska-
dade sig anfallsspelaren Christian ”Figge” Rönkkö.dade sig anfallsspelaren Christian ”Figge” Rönkkö.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 1-2 (0-2)
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Komedi av Willy Russell med Inger Nilsson (Pippi Långstrump) 
och Carina Perenkranz (Judit i Com Hemreklamen) samt  
Pontus Helander och Anders Håkansson.
Gunnar och Pia bor i ett radhusområde utanför stan.  
Det är Gunnars 45 års fest. Pias syster Anna och hennes man 
Roger kommer på besök. Ute i området härjar 
en mystisk marodör som krossar trädgårds- 
tomtar och dekorerar häckar till sexuella 
attribut. Det har gjort att hela 
radhusområdets förening är i uppror.

GRYMT GALET SSSSSSSSKKKKKKKKAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNN

Vuxen 200 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom: 100 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

TEATERN, ALE GYMNASIUM
MÅN 7 OKT KL 19

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!


