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SKEPPLANDA. Det 
blåser stark medvind på 
Forsvallen just nu.

Det är inte bara herrla-
get som toppar tabellen, 
även damerna har gått 
upp i serieledning.

Borta mot Alingsås 
KIK vann SBTK med 
matchens enda mål – 
inprickat av Josefi n 
Classon.

Samtidigt som Skepplanda 
BTK bortavann på Nol-
torpsvallen tappade Borås 
GIF poäng mot Lödöse/Ny-
gård (1-1). Det innebär att 
gulsvart leder serien efter sex 
spelade omgångar.

Mot Alingsås blev det pre-
cis så jämnt och spännande 

som tränaren Stig Persson 
hade förutspått.

– Fotbollsmässigt var 
Alingsås riktigt bra, de för-
sökte rulla boll hela tiden. Vi 
skapade fl est chanser, men 
brände i vanlig ordning det 
mesta. Det går inte bara häv-
da att det är otur, vi måste 
helt enkelt bli bättre på att 
sätta dit bollarna, säger Pers-
son.

Segermålet kom efter en 

halvtimme. Andrea Lind-
gren hittade in till Josefi n 
Classon som tryckte dit 0-1 
på ett behärskat sätt.

– Vi behöver absolut inte 
be om ursäkt för den här se-
gern även om det var en tuff 
drabbning. Försvarsspelet är 
bra och vår mittback, Sandra 
Augustsson, svarade åter-
igen för en magnifi k insats, 
berömmer Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTEBORG. Seriefavo-
riten Finlandia-Pallo 
hade stora problem med 
Nödinge SK.

Fredagens drabbning 
på Tuvevallen avgjordes 
först i slutminuterna.

– Sett över hela 
matchen är det inget 
att säga om, men vi 
höll emot länge, säger 
spelande assisterande 
tränaren, Magnus Olofs-
son, i NSK.

Finlandia fi ck en drömstart 
med 1-0 redan efter två 
minuter. Det skulle dröja 
nästan 90 minuter till nästa 
fullträff. Däremellan hade 
Nödinge fl era goda kvitte-
ringschanser.

– I första halvlek har både 
Rahel Faraj och Simon 
Enyck läge att måla, men vi 
hade inte marginalerna på 
vår sida. Det hade vi defi ni-
tivt behövt i den här match-
en eftersom vi fi ck spela utan 
Kalle Hamfeldt som bröt 
armen på träning i veck-

an och fyra andra spelare 
tvingades vi tejpa ihop inn-
an avspark, berättar Magnus 
Olofsson.

Till detta ska också läg-
gas att Harris Avdic, en av 
lagets tongivande lirare, har 
lagt av på grund av motiva-
tionsbrist.

Med bara några minuter 
kvar av matchen mot Fin-
landia drygade hemmalaget 
ut sin 1-0 ledning, men Si-
mon Enyck gav gästerna nytt 
hopp då han direkt efteråt 
satte reduceringsmålet till 
2-1.

– Tyvärr var det bara 
ett par minuter kvar och vi 
skapade aldrig något riktigt 
tryck mot Finlandias mål. 
Det är enligt mig ingen sol-
klar seger, men visst vann de 
rättvist, säger Magnus Olofs-
son som dock kunde lämna 
en positiv nyhet.

– Vi får tillbaka Alen 
Grozdanic från Bosna IF. 
Han är spelklar inom kort 
och är främst tänkt som in-
hoppare. Han har en fantas-
tisk fot som är väl värd att 
använda sista kvarten.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TORSDAG 5 JUNI 

KL 19.00
SBTK – SANDARED/SJÖMARKEN

Division 2 Södra Dam
LÖRDAG 7 JUNI

KL 15.30
SBTK – KINDAHOLMS FF

Skänker pris till bästa spelare

Nordea Masters är en del av 
European Tour. Av tourens 
cirka 50 tävlingar är Nordea 
Masters en av de publikmäs-
sigt största. I år spelades täv-
lingen den 29 maj-1 juni på 
PGA Sweden National i Bara, 
Malmö. Alegolfaren Rikard 
Karlberg inledde strålande för 
att sedan tappa slag på den 
andra dagen. Rundorna 67-75-
68-69 innebar nio slag under 
banans par vilket räckte till en 
slutlig femtonde plats. 

Text: Jonas Andersson
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Femtonde plats 
för Karlberg

SBTK:s damer i topp

Nödinge störde topplaget
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Division 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Nödinge SK 2-1 (1-0)

FOTBOLL

 Ajdin Smaijlovic tillhörde som vanligt Nödinge SK:s allra främsta aktörer i den svåra bortamatchen mot Finlandia-Pallo. 

När Tölöcupen avgjordes den gångna helgen blev det storslam 
för Älvängens IK F-03. ÄIK lag 2 besegrade ÄIK lag 1 i finalen 
med 3-1. Således kunde de blåvita åka hem till Älvevi med såväl 
en segerpokal som en silvermedalj i bagaget. Imponerande!

Storslam för ÄIK F-03

Madenskolan klass 6C 
fi rade stora triumfer när 
slutspelet i Maxis skolcup 
avgjordes för tre veckor 
sedan. IK Kongahällas 
utmärkta arrangemang hade 
sitt gruppspel en vecka inn-
an och spelet om medaljför-
delningen följande helg. I 
turneringen deltog klasser 
från nollan till årskurs sex. 

Förutom i den yngsta klas-
sen var det sjumannafotboll 
som gällde. 

I den äldsta åldersgrup-
pen mötte Madenskolans 
klass 6C Övre Fontinskolan 
i en dramatisk fi nal som 
efter 2-2 fi ck avgöras med 
raffl ande straffsparkar. Här 
blev målvakten, talangful-
le Lukas Dahlberg, stor 
matchhjälte genom att först 
rädda en välriktad straffs-
park och sedan sätta en själv 
i nätet. 

Madenskolan vann till sist 
fi nalen med 5-4.

Seger för Madenskolan

Stående från vänster: Christian Carlsson, ledare, Eloise Ottos-
son, Philip Engström, Jakob Levin, Rees Griffiths, Kim Engström, 
ledare. Främre raden från vänster: Linus Engström, ledare, 
Hanna Hansson, Ebba Sporrong, William Carlsson-Vanneryr och 
liggande Lukas Dahlberg. Saknas på bild: Alexander Claesson. 
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Div 2 Västergötland södra dam
Alingsås KIK - Skepplanda 0-1

FOTBOLL


