
SOLLEBRUNN. SBTK:s 
damer radar upp segrar.

På söndagseftermid-
dagen kom fjärde raka 
fullpoängaren.

– Ingen propaganda-
fotboll, mer kämpa och 
slit den här gången, 
summerade SBTK-trä-
naren Stig Persson efter 
vinsten på Nya Bjärkevi.

Gästerna fick inte riktigt 
spelet att stämma på konst-

gräsplanen i Sollebrunn. 
Bollen fastnade, passning-
arna satt inte som de skulle 
och därav blev det inget flyt 
i spelet.

– Inte någon bra match. 
Vi blev lite frustrerade och 
skapade i våra mått mätt få 
klara målchanser. Vi hade 
bra utdelning, säger Stig 
Persson.

– Det kunde utan vidare 
slutat 0-0 om vi hade haft 
otur. På det hela taget är vi 
ändå det bättre laget och 70 
procent av spelet är förlagt 
till Sollebrunns planhalva.

Matilda Errind satte 0-1 

efter en halvtimmes spel. 
Skottet som avlossades gick 
stolpe in.

0-2 kom på en hörna som 
Lotta Hillebjer skruvade i 
mål via målvaktens händer. 
Slutresultatet, 0-3, fastställ-
de Amanda Errind i den 
77:e minuten.

SBTK har full pott efter 
fyra spelade omgångar, är 
tvåa i tabellen efter Borås 
GIF som har bättre målskill-
nad.

Nästa match spelas hem-
ma mot Sjömarken på lör-
dag.

JONAS ANDERSSON

NUMMER 20         VECKA 21| 23SPORT

Division 3 NV Götaland
Vänersborgs FK – Ahlafors IF 
3-1 (2-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein. Match-
ens kurrar: Sebastian Hollstein 3, 
Rade Radovic 2, Markus Hedberg 1. 

Division 5 Västergötland V
Herrljunga SK – Skepplanda 
BTK 0-1 (0-0)
Mål: Erik Häggström.
Matchens kurrar: Jonathan Westlund 
3, Oscar Frii 2, Niklas Antonsson 1.

Skepplanda BTK – Östadkulle 
SK 2-0 (1-0)
Mål: Linus Carlsson, Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 3, 
Linus Carlsson 2, Niklas Antonsson 1.

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 
2-0 (1-0)

Bosna IF – Nödinge SK 2-4 
(0-4)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Ajdin 
Smajlovic, Simon Enyck. Matchens 
kurrar: Rahle Faraj 3, Ajdin Smajlovic 
2, Kalle Hamfeldt 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – FC Gauthiod 2-5 
(2-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Emanuel 
Stensson.

Division 7C Göteborg
Surte IS FK - Hjuviks AIK 1-1
Mål: Lasse Karlsson. Matchens kurrar: 
Lasse Karlsson 3, Peter Slak 2, 
Christian Magnusson 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Sollebrunns AIK – Skepplanda 
BTK 0-3 (0-2)
Mål: Matilda Errind, Lotta Hillebjer, 
Amanda Errind. Matchens kurrar: 
Matilda Errind 3, Sandra Augustsson 
2, Amanda Errind 1.

Division 3 Göteborg damer
Mölndal – Ahlafors IF 2-1
Mål AIF: Josefin Wiklund. Matchens 
kurrar: Emma Håkansson 3, Moa 
Johansson 2, Josefin Wiklund 1.

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Tors 22 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Mariedal

Fre 23 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Lundby

Fre 23 maj kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Santos Cruzazul

Fre 23 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kållered

Lör 24 maj kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Elit

Lör 24 maj kl 16.00
Forsvallen

SBTK dam – Sjömarken

Ons 28 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Skoftebyn

HERRLJUNGA. Femte 
raka segern och fjärde 
nollan för året.

Nyförvärvet från 
Ahlafors IF, Erik Hägg-
ström, gjorde sitt första 
seriemål i den gulsvarta 
tröjan och blev match-
vinnare.

I och med segern gick 
Skepplanda BTK upp i 
serieledning efter sex 
spelade omgångar.

Det var ingen match med 
något större underhåll-
ningsvärde som utspelade 
sig på Skoghälla i söndags 
kväll. Herrljunga SK hade 
taktiken klar för sig – med 
ett lågt försvarsspel skulle 
man krympa ytorna för det 
formstarka motståndarlaget. 
Det lyckades relativt bra, 

gästerna hade svårt att luckra 
upp HSK:s defensiv under 
den första halvleken. Det 
var lite för dåligt bolltem-
po och för många tekniska 
fel från SBTK:s sida. Den 
bästa chansen hade Jonatan 
Westlund när han nickade 
över från nära håll några mi-
nuter före pausvilan.

Den andra halvleken var 
20 minuter gammal när 
skyttekungen Christian 
”Figge” Rönkkö letade sig 
ner till kortlinjen och hitta-
de fram med bollen till Erik 
Häggström, som till synes 
enkelt placerade in 0-1 i bor-
tre gaveln.

– Skönt att få sätta dit den. 
Vi gör ingen jättematch, 
men krigar i 90 minuter och 
är väldigt täta bakåt, sade en 
lycklig matchvinnare direkt 
efter slutsignalen.

Tittar man på tabellra-
den är det lätt att förstå att 
nyckeln till SBTK:s fram-
gång just nu ligger i ett so-

litt försvarsspel. Målvakten 
Marcus Samuelsson har 
bara tvingat vittja nätet vid 
tre tillfällen och fyra nollor 
imponerar.

– Det är lätt att vara mål-
vakt när utespelarna offrar 
sig i varje duell och vinner 
i stort sett varje närkamp. 

Nu gäller det att vi behåller 
ödmjukheten och fortsätter 
på samma spår, säger SBTK-
keepern.

På torsdag väntar hemma-
match mot Mariedal som i 
senaste omgången besegra-
de topplaget Främmestad. 
SBTK kommer då att få kla-

ra sig utan mittbacken Alex-
ander Andersson som drog 
på sig sin tredje varning i 
söndags. Å andra sidan åter-
kommer Niclas Hylander 
och Emil Frii, som båda var 
avstängda mot Herrljunga.

JONAS ANDERSSON

– Häggström match-
vinnare på Skoghälla

SBTK upp i serieledning

Div 5 Västergötland V
Herrljunga SK – Skepplanda BTK 0-1 (0-0)

FOTBOLL

Erik Häggström blev matchvinnare när Skepplanda BTK bortabesegrade Herrljunga SK med 1-0 på 
söndagskvällen.    
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Lotta Hillebjer skruvade en hörna direkt i mål när Skepplanda 
BTK bortaslog Sollebrunn med 3-0 i söndags.

Ny seger för SBTK dam

Division 2 Västergötland S
Sollebrunns AIK – SBTK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Hitta Ut är ett hälso- och 
friskvårdsprojekt med målet 
att få människor i rörelse 
och samtidigt upptäcka nya 
platser i sin omgivning. 
Hitta ut arrangeras på många 
platser i Sverige av de lokala 
orienteringsklubbarna i sam-
arbete med olika sponsorer. I 
Ale och Angered arrangeras 
Hitta ut av OK Alehof och 
Göteborg-Majorna OK i 
samarbete med bland annat 
Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs stad. Projek-
tet har också fått stöd av Ale 
kommuns friskhälsoplanera-
re Birgitta Fredén. 

På varje ort som arrange-
rar Hitta Ut skapas en karta 
med checkpoints i olika svå-
righetsgrad. De enklaste är 
oftast placerade utmed vägar 
och stigar, något svårare 
checkpoints är placerade i 
skogsområden och de allra 
svåraste checkpointsen är en 

rejäl utmaning för de flesta.  
Checkpointsen består av en 
stolpe med en bokstavskod. 
Genom att gå in på hemsi-
dan www.hittaut.nu och välja 
område Angered och Södra 
Ale kan man registrera sina 
checkpoints och vara med 
i utlottningen av priser. På 
hemsidan finns mer informa-
tion och man kan också hitta 
GPS-koordinater för alla 
checkpoints, om man hellre 
vill söka på detta sätt. 

Årets Hitta Ut arrangeras 
i ett område som sträcker sig 
från Hammarkullen i söder 
till Nol i norr. Kartan har 
delats ut med Alekuriren 
under vecka 20 till alla hus-
håll i Alafors, Nol, Nödinge, 
Bohus och Surte. Kartan 
finns också att hämta på 
samtliga bibliotek i Ale samt 
i OK Alehofs klubbstuga 
Dammekärr på tisdag- och 
torsdagskvällar. Hitta Ut 

projektet pågår från 1 maj till 
och med november och man 
kan besöka checkpointsen 
när man vill under perioden. 
Man kan välja att besöka 
samtliga 100 checkpoints 
som finns markerade, men 
vill man bara besöka någon 
enstaka går det också bra. 
Det är helt gratis och den 
varierade svårighetsgraden 
gör att alla åldrar kan delta.

Huvudsyftet med Hitta 
Ut är att få människor att 
röra sig i naturen och genom 
detta upptäcka platser i 
omgivningen som man inte 
besökt tidigare. Det är helt 
gratis att delta, kartorna 
delas ut gratis och det kostar 
inget att registrera sig på 
hemsidan och ha chans att 
vinna priser varje månad. Vill 
man inte registrera sig är det 
inget tvång, men genom att 
registrera sig som deltagare 
kan man visa sitt intresse och 

därmed öka möjligheterna 
för att nya Hitta Ut projekt 
kan genomföras under kom-
mande år. Kanske är det näs-
ta år aktuellt med den norra 
delen av Ale Kommun?

Arrangören OK Alehof 
hoppas givetvis på stort 
intresse från invånarna att 
vara med i Hitta Ut, men 
eftersom huvudsyftet är att 
få ut människor och röra 
på sig i naturen så kommer 
säkert många att använda 

kartan utan att registrera sitt 
deltagande. Föreningen tror 
också att många uppskattar 
att få en bra karta över ett så 
stort område helt gratis och 
människor kommer kanske 
att använda kartorna för 
vandringar i området under 
flera år framöver. Det skulle 
innebära att syftet uppfylls 
flera gånger om!

Annika Johansson
OK Alehof

Hitta Ut – ett jättelikt friskvårdsprojekt

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se


