
NUMMER 16         VECKA 17| 31SPORT

Div 3 nordvästra Götaland
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 3-1 
(0-0)
Mål AIF: Markus Hedberg. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Erik 
Gunnarsson 2, Johan Elving 1. 

Division 4 Västergötland S
Göta BK – Holmalunds IF 2-4
Mål GBK: Marcus Olsson, Niclas Graff.

Gerdskens BK – Edet FK 2-1
Mål EFK: Victor Lundin.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 
1-2 (0-1)
Mål SBTK: Jonathan Westlund.
Matchens kurrar: Alexander An-
dersson 3, Erik Häggström 2, Tobias 
Ottosson 1.

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Neutrala IF 
0-1 (0-0)
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Magnus Lindgren 2, Mattias Ögren 1.

Santos Cruzazul IF – Nol IK 
1-7 (0-5)
Mål NIK: Bojan Ilic 2, Fredrik 
Johansson 2, Jesper Garvetti, Jonny 
Stenström och Marcus Hansson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Raied Juma 3, 
Bojan Ilic 2, Fredrik Johansson 1.

Fotö – Nödinge SK 4-0 (2-0)

FOTBOLL

Vid tisdagens partävlingen i 
Alvhem den 15 april deltog 8 
par. Medel var 84 poäng och 
följande par placerade sig 
över mede:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson      108
2. Ole J Jensen/Kjell Andersson         102 
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                85
4. Conny Törnberg/Åke Wänström        84

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Tors 24 april kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Trollh. FF

Fre 25 april kl 18.45
Vimmervi

Nödinge – Älvängen

Fre 25 april kl 18.45
Nolängen

Nol – Fotö

Fre 25 april kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Tis 29 april kl 18.30
Forsvallen

Skepplanda – Sparsör

Jonathan Westlund tröstmålade för SBTK i premiären mot Dar-
dania, som Boråslaget vann med 2-1.

SKEPPLANDA. Regnet 
föll och det gjorde även 
Skepplanda BTK.

Premiären blev långt 
ifrån den solskenshis-
toria som hemmalaget 
hade hoppats på.

– Vi gör ingen bra 
match, suckade SB-
KT-tränaren Robert 
Bävermalm efter slut-
signalen.

Det som skulle bli en pre-
miärfest av bästa märke på 
Forsvallen slutade i anti-
klimax. Inte nog med att 
väderleken var den sämsta 
tänkbara, regn och blåst för-
störde underhållningsvär-

det. Dessutom fick publiken 
uppleva en bitter förlust för 
det gulsvarta hemmalaget 
mot Dardania IF. Boråslaget 
tycktes mer bekväma med 
den blöta gräsmattan och 
trillade boll riktigt fyndigt 
emellanåt.

– Vi började matchen bra, 
vann en hel del närkamper 
och tycktes heta. Sedan föll 
vi tillbaka och motståndarna 
tilläts ta över, analyserade en 
mycket besviken Robert Bä-
vermalm.

Gästernas ledningsmål 
kom på straff efter en halv-
timme. Marcus Samuels-
son i SBTK-kassen rev ner 
en DIF-anfallare och den 
efterföljande straffsparken 
förvaltade Fidan Kelmendi 
på ett övertygande sätt.

Hemmalagets förväntade 
kvitteringsjakt blev det inte 

mycket av. En kvart in på den 
andra halvleken kunde istäl-
let Admir Sehovic göra 0-2 
på en elegant slagen frispark.

Inhopparen Jonathan 
Westlund gav Skepplanda 
nytt hopp när han reduce-
rade med kvarten kvar att 
spela. SBTK hade sedan en 
boll som dansade på mållin-
jen, men närmare än så kom 
inte alelaget denna skärtors-
dagskväll.

– Med lite flyt kunde 
vi fått en poäng, men sett 
över 90 minuter var det inte 
mycket att säga om. Darda-
nia var bättre, konstaterade 
Robert Bävermalm.

Nästa match för Skepp-
landa är nu på onsdag borta 
mot Stora Mellby, som tog 
stryk borta mot Främmestad 
i den första omgången.

JONAS ANDERSSON

SBTK föll tungt 
i premiären
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Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 1-2 (0-1)

FOTBOLL

ALINGSÅS. Edet FK stod 
pall för hemmalagets 
tryck länge och väl.

I den andra tilläggs-
minuten kom emellertid 
Gerdskens segermål.

– Riktigt surt när vi 
var så nära att ta poäng, 
säger Edets tränare, 
Christian Hultberg.

Det var hemmalaget som tog 
initiativet direkt från start på 
Gerdskensvallen i fredags. 
Lars-Petter Björk satte 1-0 
redan efter sex minuter och 
det var bud på fler mål.

– Det såg riktigt illa ut 
inledningsvis. Vi uppträdde 
nervöst och det var ingen 
som ville ha boll, förklarar 

Christian Hultberg.
Gerdsken kostade på sig 

att missa en straff och det var 
inte mycket som indikera-
de på att Edet skulle kunna 
åstadkomma en kvittering. 
Fast med fyra minuter kvar 
av den första halvleken slog 
Victor Lundin till och 1-1.

– Ett psykologiskt viktigt 
mål som gav oss hopp, säger 
Hultberg.

En kvart in på den an-
dra halvleken fick GBK sin 
lagkapten Robin Liljedahl 
utvisad och därmed blev 
det numerärt överläge för 
gästerna resterande tid av 
matchen.

– Tyvärr kunde vi inte ut-
nyttja den fördelen. Det blev 
tvärtom! Gerdsken tog över.

En storspelande Tom 
Christiansen i EFK-kassen 
motade dock alla hemmaat-

tacker. Målvaktsspelet var 
bländande och såg länge ut 
att generera en poäng för 
gästerna.

– Vår ordinarie målvakt 
Emil Bengtsson skadade sig 
på träningslägret i Holland 
och då fick Tom rycka in. 
Han hade bara gjort en trä-
ning, men det kunde ingen 
tro, berömmer tränare Hult-
berg.

Med sekunder kvar att 
spela kom matchavgörandet 
som fick de flesta av de 253 
betalande åskådarna på are-
nan att jubla.

– Det var inte orätt-
vist, men inte desto mindre 
smärtsamt, säger Christian 
Hultberg.

På lördag är det hem-
mapremiär för Edet FK då 
Gällstad gästar Ekaråsen.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. En målrik premi-
är på Ryrsjövallen.

Tyvärr för hemmala-
get så var det gästerna 
från Alingsås som var 
betydligt mer effektiva i 
avslutningarna.

– Chansmässigt var 
vi värda åtminstone en 
poäng, säger Marcus 
Olsson som gjorde Götas 
första mål någonsin i di-
vision 4-sammanhang. 

Över 100 personer fanns på 
plats för att se Götas histo-

riska premiärdrabbning mot 
Holmalunds IF på skärtors-
dagen. En förväntansfull 
hemmapublik fick finna sig 
i att se gästerna ta ledningen 
efter tio minuters spel.

En rättmätig kvittering 
kom emellertid när mat-
churet visade på 32 minu-
ter. Nyförvärvet från Edet 
FK, Marcus Olsson, höll sig 
framme och fixade 1-1.

– Spelmässigt gör vi det 
helt okej och det kändes bra 
inför den andra halvleken, 
konstaterade Marcus som 
tvingas spela med ett skydd 
för handleden efter att ha 
brutit båtbenet i en tränings-
match mot Ahlafors IF un-

der försäsongen.
– Självklart hämmar det 

mig en del. Man kan inte gå 
in i duellerna riktigt på sam-
ma sätt.

Den andra halvleken var 
elva minuter gammal när 
Holmalund återtog led-
ningen genom Andreas 
Benjaminsson. Knappt 
tio minuter senare kom en 
matchavgörande incident. 
Amir Tavakol slog in bol-
len med handen vilket ald-
rig uppfattades av domaren 
Daniel Dimitrovski från 
Sandared. Målet godkändes 
och 1-3.

– Domaren erkände sitt 
misstag efter matchen, men 

vad hjälper det? Oerhört 
tungt, suckar Marcus Ols-
son.

Göta reducerade till 2-3 
genom Niclas Graff på 
straff i den 76:e minuten och 
den bästa kvitteringschansen 
hade Joacim Lengrot utan 
att få bollen i nät. Istället 
kunde Holmalund kontra 
in 2-4 i slutminuten sedan 
hemmalaget flyttat upp spe-
lare i sin jakt på ett oavgjort 
resultat.

För Göta väntar nu bort-
amatch mot IFK Örby, som 
vann sin premiär borta mot 
Gällstad.

JONAS ANDERSSON

Nyförvärvet Marcus Olsson 
gjorde Göta BK:s första mål 
någonsin i division 4-sam-
manhang, men det hjälp-
te inte. Det blev förlust, 2-4, 
hemma mot Holmalund.

Edet FK-tränaren Christian Hultberg fick se sitt lag förlora pre-
miären mot Gerdskens BK som vann med 2-1.
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Div 4 Västergötland S
Göta BK – Holmalunds IF 2-4 (1-1)

FOTBOLL

Div 4 Västergötland S
Gerdskens BK – Edet FK 2-1 (1-1)

FOTBOLL

– Holmalund det effektivare laget
Göta förlorade historisk premiär

– Gerdsken avgjorde på övertid
Surt nederlag för Edet FK

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


