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SKEPPLANDA. Skepplan-
da BTK ångar på.

Sjätte raka segern 
innebär att SBTK behål-
ler serieledningen.

Linus Carlsson blev 
stor matchhjälte när 
han satte 2-1 i den 89:e 
minuten.

Det är ett Skepplanda BTK 
som seglar i medvind för till-
fället. En stark defensiv, ett 
uppoffrande arbete över hela 
banan och spelare som kliver 
fram när det som bäst behövs 
har varit framgångsreceptet 
de senaste omgångarna.

– Killarna visar en oerhörd 
moral och maler på i 90 minu-
ter. Det märks i gruppen att 
självförtroendet är på topp, 
säger SBTK:s assisterande 
tränare Olof Samuelsson.

Det var en mycket bra 
division 5-match som ut-
spelade sig på ett soldränkt 
Forsvallen. Publiken fick 
valuta för entrépengen. Gäs-
terna oroade SBTK-keepern 
Marcus Samuelsson vid 
ett par tillfällen under den 
första kvarten. Hemmalaget 
tog dock över kommandot i 
slutet av halvleken och no-
terades för en handfull gif-
tiga lägen. Unge talangen 
Oscar Hellström hade två 
bra lägen, inbytte Mikael 
Maliniemi, som var tillbaka 
efter skada, fick se sin nick 
avvärjas på mållinjen och 
slutligen frestade Niklas 
Antonsson med ett distans-
skott där Rikard Jokinen i 
Mariedalskassen svarade för 
en utmärkt parad.

Den andra halvleken var 
20 minuter gammal när Li-
nus Carlssons inlägg nådde 
Tobias Ottosson vars skarv 
nådde fram till Christian 

”Figge” Rönkkö som satte 
1-0.

Boråslaget replikerade 
med kvarten kvar att spela 
på ett fräsande distansskott 
signerat Linus Björnmalm.

Det märktes tydligt att 

SBTK gick för tre poäng och 
lön för mödan kom med bara 
minuten kvar av ordinarie 
speltid. Niclas Hylanders 
genomskärare friställde Li-
nus Carlsson som behärskat 
rullade in segermålet.

– Vi har vissa svackor i 
matchen, men på det hela 
taget ska vi vara nöjda med 
insatsen. Vi möter ett bra 
lag som definitivt kommer 
att tillhöra toppskiktet i ta-
bellen. Detta var tre oerhört 

värdefulla poäng, konstate-
rade Olof Samuelsson efter 
slutsignalen.

För SBTK väntar nu 
bortamatch mot Sollebrunns 
AIK på onsdag.

JONAS ANDERSSON

Linus Carlsson och Christian ”Figge” Rönkkö var Skepplanda BTK:s målskyttar i segermatchen mot Mariedal.

– Sent avgörande 
på Forsvallen

Sjätte raka för SBTK

Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK 2-1 (0-0)

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Sjömarken 3-1

FOTBOLL
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SKEPPLANDA. Femte 
raka segern och full 
pott.

Skepplanda BTK:s 
damer är oerhört starka 
för tillfället.

I lördags vände 
gulsvart underläge till 
seger.

Matchen på Forsvallen fick 
sämsta tänkbara inledning 
för hemmalaget. Redan efter 
tre minuter kunde gästerna 
ta ledningen. Därefter tog 
SBTK över taktpinnen och 

dominerade händelserna 
fullständigt. Amanda Er-
rind kvitterade efter 19 mi-
nuter, men fler mål blev det 
inte i den första halvleken.

– Vi missade kopiöst med 
chanser. Självklart blir man 
lite orolig och känner att det 
kunde vara ett dåligt omen 
inför den andra halvleken. 
Det är lätt hänt att det går 
troll i det, säger SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Ett lyckat drag var att 
sätta upp planens främste 
spelare, mittbacken Sandra 
Augustsson, i anfallet. San-
dra tackade för förtroendet 
och redan i sitt första anfall 
på topp såg hon till att sät-

ta bollen i nät. 2-1 kom i 
matchminut 69.

– Sedan fick hon kliva till-
baka som mittback igen. Vi 
ville säkra upp defensiven, 
säger Stig.

Matchavgörande 3-1 kom 
med knappa kvarten kvar. 
Josefin Classon antecknade 
sig i målprotokollet.

– Vi spelar en bra och ro-
lig fotboll. Det gäller emel-
lertid att vi inte tappar fokus. 
På onsdag möter vi Alingsås 
KIK på bortaplan, ett lag 
som alltid krigar och som de-
finitivt inte ska underskattas, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Nio mål och 
stundtals riktigt under-
hållande.

Publiken på Ryrsjö-
vallen trivdes.

– En svag inledning 
sedan var det inget 
snack, säger GBK-träna-
ren Marcus Tersing.

Göta BK har hämtat sig efter 
den motiga inledningen med 
två raka nederlag. Nu parke-
rar laget i mitten av tabellen 
med tolv inspelade poäng.

– Vi var lite naiva i början 
på serien och det får jag ta 
på mig. Vi spelade ett 4-3-
3-spel och blev straffade. Nu 
har vi ändrat till en diamant 
på mittfältet och det har fal-
lit väl ut, förklarar Tersing.

Hemma mot Gällstad var 
ställningen 2-2 i halvlek. 
Gästerna kunde sedan ta led-
ningen på straff, 2-3, i den 
57:e matchminuten.

– Det var lite nervöst även 
om vi ägde spelet, säger Ter-
sing.

Götatränaren fick se två 
nickar i överliggaren under 
loppet av ett par sekunder. 
Utdelningen skulle dock 
komma retroaktivt. Innan 
matchen var över hade hem-
malaget sprungit ifrån till 
6-3.

– Vi visar en väldigt god 
moral och bara tuggar på.

Blir Göta fågel eller fisk 
i årets serie?

– Vi håller fast vid vår 
målsättning att i första hand 
är det nytt kontrakt som gäl-

ler.
Det senaste nyförvärvet, 

Tobias Gustafsson från 
Skoftebyns IF, gjorde mål 
mot Gällstad och svarade i 
övrigt för en mycket bra in-
sats.

– Han tillför energi, en 
spelare som pratar mycket 
och tar ansvar. Tobias är rejäl 
och tuff i sitt spel, berömmer 
Marcus Tersing.

Hur ser det ut på ska-
delistan?

– Joakim Berg har pro-

blem med en bristning och 
blir sannolikt borta resten av 
våren. Andreas Aronsson 
som var årets spelare i fjol 
har slitit av korsbandet. Där-
utöver noterar vi Thomas 
Schwarzlmüller som har 
haft en blödning i knäet och 
Andreas Lilja som är lång-
tidsskadad.

Nästa match spelas borta 
mot Sätila på lördag.

JONAS ANDERSSON

Målrikt på Ryrsjövallen

Division 4 Västergötland S
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2) 

FOTBOLL

Göta BK:s tränare, Marcus Tersing.

Josefin Classon punkterade matchen på Forsvallen med sitt 3-1-mål mot Sjömarken.
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SBTK:s damer hemmavann


