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LJURHALLA. Segertåget 
tog stopp på Sävevallen.

Efter åtta raka segrar 
tvingades Skepplanda 
BTK kapitulera.

– Den här insatsen 
glömmer vi snabbt. Nu 
ser vi fram emot tisda-
gens toppmatch hemma 
mot Främmestad, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

En situation i den 47:e spel-
minuten kom att bli omdis-
kuterad och matchavgöran-
de. Ställningen var 1-0 när 
hemmalaget kom i en snabb 
omställning. SBTK-back-
en Emil Frii och motstån-
darforwarden satsade axel 
mot axel. Domaren Jusuf 
Bicoli ansåg att Fii agerade 
ojust och bedömde det som 
en målchansutvisning. På 
den efterföljande frisparken 
dundrade Säven/Hol in 2-0 
och uppförsbacken blev allt-
för brant för gästerna.

Låt vara att Patric Skån-
berg, tillbaka i startelvan 
efter ett långt skadeuppe-
håll, reducerade minuten 
senare. Det fanns även fl era 
fi na chanser till kvitteringen, 
men det här var inte Skepp-
landas afton. Avgörandet 
kom istället tjugo minuter 
före slutet när det blåvita 

hemmalaget satte 3-1.
– En förlust kommer förr 

eller senare. Det är inget att 
gräva ner sig för. Vi får blicka 
framåt och försöka studsa 
tillbaka så snabbt det bara 
går. Det lär inte vara några 
som helst problem att ladda 
om inför mötet med Främ-
mestad, avslutar Robert Bä-
vermalm.

JONAS ANDERSSON

Patric Skånberg var tillbaka i 
SBTK:s startelva och anteck-
nade sig i målprotokollet på 
Sävevallen. Det hjälpte föga ty 
hemmalaget Säven/Hol vann 
med 3-1.

Division 5 Västergötland V
Säven/Hol – Skepplanda BTK 3-1 (1-0)

FOTBOLL

– SBTK föll på Sävevallen
Segertåget tog stopp
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HÅLANDA. Förbundsled-
ningen har givit klar-
tecken.

Gunilla Wallengren 
får åka till EM i Swan-
sea, som avgörs 18-23 
augusti.

– Återstår att se vilka 
sträckor jag ska köra, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.

Gunilla Wallengren är lättad 
över det positiva beslut som 
nådde henne i förra veckan.

– Friidrottskommittén har 
en begränsad budget, så helt 
säker kände jag mig inte. Nu 
känns det emellertid väldigt 
bra. EM är årets höjdpunkt!

I mitten av maj deltog Gu-
nilla Wallengren på Schwei-
ziska Öppna Mästerskapen. 
Tyvärr drabbades hon av en 
luftvägsinfektion strax innan 
avresan och kunde inte göra 
sig själv rättvisa. Gunilla slu-

tade femma på 400 meter, 
sexa på 800 meter och åtta på 
1 500 meter. Hon valde att 
avstå 5 000 meter.

Några dagar senare vän-
tade Daniella Jutzeler Me-
morial, även den tävlingen 
avgjordes i Schweiz. Det 
resulterade i en åttonde plats 
på 1 500 meter och en fjärde-
plats på 400 meter.

Debuten för sin nya 
klubb, Bohus IF Friidrott, 
avverkade hon på national-
dagen när Skararacet gick av 
stapeln. Nu var formen be-
tydligt bättre.

– Jag noterade 17.80 på 
100 meter vilket är nit-
ton hundradelar från mitt 
personliga rekord. På 200 
blev tiden 32.74 och på 400 
1.00.36.

Vad står på programmet 
härnäst?

– Nu är det hårdträning 
som gäller ett tag framöver. 
Samtidigt får jag börja fun-
dera över vilka distanser jag 

ska köra på EM.
När är nästa tävling?
– Det blir SM i Söder-

hamn som avgörs 9-10 au-
gusti.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren är klar för 
EM i Swansea, som avgörs 
18-23 augusti. 

Wallengren EM-klar
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BORÅS. Ettan rycker allt 
närmare.

Skepplanda BTK vann 
söndagens seriefi nal 
med uddamålet.

Stor matchvinnare för 
gästerna blev Josefi n 
Classon som gjorde 
båda målen.

Det blev precis så jämnt och 
spännande som de fl esta 
hade förutspått när de båda 
topplagen drabbades sam-
man på Sjöbovallen. Avgö-
randet kom med sex minuter 
kvar att spela då Josefi n Clas-
son satte sitt andra mål för 
kvällen och avgjorde – 1-2.

– Ett riktigt snyggt mål. 
Josefi n skottfi ntade, så att 
hemmaförsvaren kastade 
sig, sedan placerade hon ele-
gant bollen i bortre hörnet, 
förklarar en mycket nöjd 
SBTK-tränare i Stig Pers-
son.

– En underbar seger! Ett 
oavgjort resultat kanske hade 
varit mest rättvist, men den 
här gången hade vi margi-
nalerna med oss, säger Stig 
Persson.

Var det seriens två bästa 
lag som möttes?

– Ja, det tycker jag. Borås 
var bra på alla positioner. Se-

dan får vi inte glömma bort 
tredjeplacerade Lödöse/Ny-
gård som har kommit igång 
rejält.

Under försäsongen sat-
tes ett stort frågetecken 
för SBTK:s defensiv. La-
get släppte in 40 mål på sju 
träningsmatcher. På åtta 
matcher i serien har gulsvart 
bara behövt vittja nätet fem 
gånger.

– Stor del i förklaringen 
stavas Sandra Augustsson 
som läser spelet oerhört bra 
där bak, men hela backlinjen 
ska ha beröm. Ta exempelvis 
Ida Hansson som gör det 
jättebra. Vi är noggranna 
i vårt försvarsarbete, säger 
Stig Persson.

Skepplanda BTK kan fi ra 
midsommar som serieledare. 
På söndag väntar ny match 
då IFK Ulricehamn gästar 
Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

Josefin Classon avgjorde seriefinalen borta mot Borås GIF med 
sina två mål. SBTK vann med 2-1 på Sjöbovallen.
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SBTK:s damer
vann seriefi nalen

Division 2 Västergötland S
Borås GIF – Skepplanda BTK 1-2 (0-1)

FOTBOLL

HÄLSÖ. Nödinge SK gjor-
de sin bästa insats för 
säsongen och bortaslog 
Hälsö med klara siffror.

Fredagskvällens 
triumf innebär att NSK 
fortfarande har häng på 
topplagen.

– Nu är det upp till oss 
själva. Kan vi vinna de 
två återstående match-
erna mot Neutrala och 
Nol är vi med på allvar, 
säger Magnus Olofsson, 
målskytt och assisteran-
de tränare.

Bortamatcher i Göteborgs 
skärgård är inget man skojar 
med. Ö-lagen har alltid varit 
starka på sina hemmapla-
ner som alla är speciella på 
sitt sätt. Nol lyckades rädda 
en pinne borta mot Hälsö i 
förra omgången, något som 
gjorde att Nödinges möjlig-
het till poäng kändes avläg-
set. Hemmalaget tog också 
ledningen redan i den femte 
minuten efter hörna, men 
glädjen blev kortvarig. Fem 
minuter senare kvitterade 
NSK genom Magnus Olofs-
son. Det var det första av tre 
mål från mittfältares fötter.

– Rahel Faraj och Simon 
Enyck var på ett strålande 
spelhumör. De tog sig förbi 
sin försvarare gång på gång 
och spelade snett inåt bakåt 
där vi som spelade centralt 
kom i en effektiv andravåg, 
berättar Olofsson. 

Näste man att anteck-
na sig i målprotokollet blev 
Hedy Mustafa. Det hade då 
bara gått en kvart och publi-
ken på Hönö Arena hade re-
dan fått se tre mål. Det skulle 
bli ytterligare tre innan halv-
lek. Hönö kvitterade genom 
Jacob Pettersson efter en 
fast situation, men Kalle 
Hamfeldt som var tillbaka 

från start efter en armfraktur 
gjorde 3-2 till Nödinge efter 
en halvtimma.

– Vi var härligt taggade 
och det märktes inte minst 
när vi förlorade bollen, då 
satte vi hög press och åter-
vann snabbt initiativet. Jag 
vet inte varifrån den här en-
ergin kom, men fortsätter 
vi så här får alla lag se upp, 
menar Olofsson.

En av planens främsta, 
Rahel Faraj, satte 4-2 innan 
pausvilan. Andra halvlek var 
blott tio minuter gammal 
när poängmaskinen Simon 
Enyck rullade in 5-2.

– Det var spiken i kistan. 
Vi kunde spela av matchen 
och gå runt på alla spelare. 
Det blev till slut en stabil se-
ger, avslutar Magnus Olofs-
son.

Nödinge avslutar vårsä-
songen med två bortamat-
cher. Neutrala på söndag 
och följande torsdag väntar 
derby på Elon Arena mot 
topplaget Nol IK.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hedy Mustafa var en av Nö-
dinges fem målskyttar i borta-
triumfen mot Hälsö BK.

Division 6 D Göteborg
Hälsö – Nödinge SK 2-5 (2-4)

FOTBOLL

Nödinge överraskade borta mot Hälsö
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– En 5-2-seger som väcker hopp

vs

LUNDEN/ÖBK
Onsdag 25 juni kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA
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