
SKEPPLANDA. Fjolåret 
blev en besvikelse med 
en femteplats i division 
5 Västergötland Västra.

Inför årets säsong 
har Skepplanda BTK 
breddat truppen med 
en mix av ungdomlig 
entusiasm, nygamla 
återvändare och spets-
kompetens utifrån.

– Vi presterar riktigt 
bra fotboll i våra bästa 
stunder, men behöver 
höja lägstanivån, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

Skepplanda BTK hade inget 
med den absoluta toppstri-
den att göra i fjol utan glap-
pet till tätkvartetten blev 
stort när tabellen skulle sum-
meras efter 22 omgångar.

– Vi blandade och gav, 
varvade topprestationer med 
riktiga bottennapp, förklarar 
Robert Bävermalm.

I hopp om att vara med i 
den främre träffen har klub-
ben sett om sitt hus förstärkt 
och truppen i samtliga lag-
delar. Marcus Samuelsson 
har fått konkurrens på mål-
vaktssidan av Henrik Kjell, 
som återvänt efter en sejour 
i Torslanda IK. Ytterligare 
en burväktare har tillkommit 
i Tommy Samuelsson, se-
nast i Älvängens IK.

I försvarslinjen har Mi-
kael Maliniemi återkommit 
efter några års frånvaro från 
fotbollen. En saknad ledar-
gestalt är tillbaka på Fors-
vallen.

– Jag har en rygg som 
krånglar, men suget efter 
fotbollen blev för stort och 
jag vill göra ett ärligt försök 
att komma tillbaka. Än så 
länge har det fungerat bra, 
säger Mikael Maliniemi som 
spelade 90 minuter i tisda-
gens genrep mot Upphärads 
IS som slutade med seger 
3-1.

– Ingen stor match från 
vår sida. Förhoppningsvis 

kan vi höja oss ett par snäpp 
när allvaret drar igång, säger 
Maliniemi och syftar på tors-
dagens seriepremiär hemma 
mot Boråslaget Dardania IF.

Framåt har gulsvart för-
stärkt med Erik Häggström 
från Ahlafors IF. Den snabb-
fotade finliraren kan bli en 
joker i leken när det drar 
ihop sig.

– Erik har tillfört en ny 
dimension i vårt anfallsspel. 

Han är väldigt spelintelli-
gent, snabb och skjuter bra 
med båda fötterna, beröm-
mer Bävermalm.

En nygammal forward i 
Daniel Larson ger tränarst-
aben alternativ i offensiven.

– Daniel är tyvärr skadad, 
men hoppas vara tillbaka 
inom kort, säger Bävermalm.

Skadeläget i övrigt?
– Jonas Rhodén är lång-

tidsskadad, Patric Skånberg 

får köra rehab ytterligare 
några veckor innan han är 
redo att beträda fotbollspla-
nen och samma sak för Mat-
tias Othzén där skadebilden 
fortfarande är oklar.

Av ungtupparna i truppen 
är det framförallt junioren, 
mittfältaren Oscar Hell-
ström, som gått från klarhet 
till klarhet under försäsong-
en. Han är i allra högsta grad 
med och slåss om en plats i 

premiärelvan.
– Han spelar väldigt mo-

get för sin ålder, en smart 
lirare, konstaterar Robert 
Bävermalm.

Om mixen av ungt, gam-
malt och nytt ska bli ett 
framgångsrecept för SBTK i 
årets seriespel återstår att se. 
Öppningen mot Dardania på 
skärtorsdagen ger en finger-
visning om det.

JONAS ANDERSSON

Ungdomlig entusiasm kryddat med rutin och spetskompetens utifrån. SBTK-tränaren Robert Bävermalm har tre intressanta spelare i 
Erik Häggström, Mikael Maliniemi och Oscar Hellström.

SKEPPLANDA BTK

Serie: Division 5 Västergöt-

land Västra.

Tränare: Robert Bävermalm, 

Olof Samuelsson (assis-

terande), Kjell Björstedt 

(fystränare).

Nyförvärv: Erik Häggström, 

Ahlafors IF, Henrik Kjell, 

Torslanda IK, Daniel Larson 

(come back), Mikael Mali-

niemi (do), Mattias Othzén, 

(do), Tommy Samuelsson 

(klubblös).

Förluster: Rasmus Johans-

son, Nol IK, Ricardo Nasci-

mento, Wobbler, Nicholas 

Lines, IK Kongahälla.

Målsättning 2014: Topp tre.

Mix av ungt, gammalt och nytt
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– Ett framgångsrecept för SBTK?
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– Stryk borta mot Hälsö
ÄIK vek ner sig
HÄLSÖ. ÄIK:s tränare 
Peter ”Erra” Eriksson 
var rejält besviken över 
insatsen mot Hälsö.

Han sågade inställ-
ningen och prestatio-
nen.

– Jag trodde vi hade 
fått bort valpigheten, 
men nu var det syndro-
met tillbaka.

Det var två fullpoängare som 
möttes i den andra omgång-
en. Hälsö vann sin premiär 
med klara 7-1 mot Fotö och 
lika enkelt var det för Äl-
vängens IK som besegrade 
Hålta med 5-0.

– Vi visste att det skulle bli 
en tuff match. Hälsö är ett 
fysiskt starkt lag, säger Peter 
Eriksson.

Väderleken främjade ing-
et skönspel denna söndags-
eftermiddag. Det blåste halv 
storm och därför blev det 
mer kamp än publikfriande 
anfallsfotboll som kom att 
prägla tillställningen.

– Vi började i motvind 
och hoppades att kunna ha 
0-0 med oss in i paus. Tyvärr 
släppte vi till ett baklänges-
mål när det var tre minuter 

kvar av halvleken, suckar Er-
iksson.

Med vinden i ryggen ana-
de man att gästerna skulle 
trycka på i den andra akten. 
Så blev det inte. De riktigt 
heta kvitteringschanserna 
uteblev.

– Vi får skylla oss själva. 

Jag var riktigt sur efter slut-
signalen. Vi tar inte jobbet 
som krävs. Kanske fick vi oss 
en nyttig tankeställare inför 
fortsättningen.

Nästa match spelar ÄIK 
på annandag påsk då Neu-
trala IF gästar Älvevi.

JONAS ANDERSSON

Målvakten Pontus Dahlberg kvitterade ut bästa betyg hos det 
ÄIK som fick se sig besegrade av Hälsö BK med 1-0 i söndags.
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Division 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 1-0 (1-0)

FOTBOLL

VÄLKOMNA TILL   
PÅSKELD PÅ FORSVALLEN 

PÅSKAFTON

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR 
SKEPPLANDA BTK

PS: Alla utklädda små 
påskkärringar och påskgubbar 

bjuds på nåt gott.

19 april kl 19.00  
Elden tänds kl 20.00

Fyrverkerier kl 21.00, påskfika, 
toast, korv&bröd! Påskhjul och Lotteri! 

Aktiviteter!  


