
kliva av på grund av skador. 
Förhoppningsvis kan de spe-
la på lördag.

– Är alla friska och krya så 

har vi ett riktigt starkt lag, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

NUMMER 25         VECKA 26| 35SPORT

SKEPPLANDA. Tisdagens 
toppmatch på Forsval-
len fi ck en dramatisk 
upplösning.

Niclas Hylander 
gjorde 2-1 i den 88:e 
minuten, vilket många 
trodde skulle bli ett 
segermål.
Främmestad lyckades 
dock kvittera på straff 
med bara sekunder kvar 
att spela. 

SBTK tog ledningen i den 
17:e minuten då Patric 
Skånberg frispelade Erik 
Häggström, som bara hade 
att sätta foten till och 1-0. Så 
långt såg det bra ut för hem-
malaget, som hade ytterliga-
re ett par fi na tillbud under 
den första halvleken.

Å andra sidan slarvade 
hemmaförsvaret i inledning-
en av matchen som gjorde att 
målvakten Marcus Samu-
elsson fi ck ingripa. 0-1 var 
inte alls långt borta. 

Kvitteringen kom på ett 

distansskott signerat Jim 
Abrahamsson i den 32:a mi-
nuten. FIK-spelaren fi ck en 
bra träff med högerfoten och 
bollen letade sig in i bortre 
burgaveln.

I den andra halvleken öste 
hemmalaget på för ett led-
ningsmål medan Främmes-
tad förlitade sig på snabba 
omställningar. Det kändes 
inte ologiskt med ett gulsvart 
2-1-mål, men glädjen över 
vad man trodde var tre eröv-
rade poäng blev kortvarig.

Omdiskuterat
– Självklart kändes det som 
ett segermål, men så kom-
mer den omdiskuterade 
straffsituationen. Han hittar 
en tröjdragning. Oerhört 
tungt, sade en besviken hem-
matränare i Robert Bäver-
malm.   

För Skepplanda gäller det 
nu att ladda om batterierna 
inför seriefi nalen borta mot 
Dardania nästa fredag. Här 
har SBTK revansch att ut-
kräva efter premiärförlusten 
med 2-1.

JONAS ANDERSSON
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KRINGARRANGEMANG:

Scenshow med 
MODERNA TIDER
RYDELL & QUICK

Nonstopdans till
RUNE RUDBERG BAND

HOLIDAYS

Uppträdande i RaceBar till
PISTONHEADS

TURBOTITS

TOPPENHELG PÅ 
HÖLJESBANAN
Hela VÄRLDSELITEN på plats!

MER IN
FO:
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NSKOGAMK.se

FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP

Erik Häggström gjorde ett av målen när Skepplanda BTK kryssa-
de mot Främmestad hemma på Forsvallen, 2-2.
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Dramatik när 
SBTK kryssade

Div 5 Västergötland västra
Främmestad - Skepplanda 2-2 (1-1)

FOTBOLL

SKEPPLANDA. Halva se-
rien är nu avverkad och 
SBTK har full pott.

I söndags kom nionde 
raka segern.

På lördag väntar Göta 
älvdalsderby hemma 
mot Lödöse/Nygård.

Skepplandas damer gjorde 
processen kort med gästan-
de IFK Ulricehamn. Det var 
5-0 redan i halvlek och saken 
var klar.

– Ulricehamn har ett gan-
ska ungt lag och de vägde lite 
för lätt, förklarar SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Planens främste aktör, Jo-
sefi n Classon, inledde mål-
skyttet i den 19:e matchmi-
nuten och sedan rullade det 
på. Hemmalaget var effektivt 

när chanserna dök upp.
– Till skillnad från tidi-

gare matcher så fi ck vi någ-
ra enkla mål och det gjorde 
inte saken lättare för Ulrice-
hamn. Våra tjejer är oerhört 
ambitiösa och visar en härlig 
inställning över 90 minuter, 
berömmer Stig Persson.

Nyckelmatch
På lördag väntar derbyfest 
hemma på Forsvallen då ta-
belltrean Lödöse/Nygård 
kommer på besök. En nyck-
elmatch anser Stig Persson.

– Vinner vi den ser det 
riktigt bra ut, men vid förlust 
är toppstriden en öppen his-
toria. Då är både Borås GIF 
och Lödöse/Nygård med 
och utmanar om seriesegern. 
Vi har en tuff match att vänta 
oss.

I mötet med Ulricehamn 
fi ck både Matilda Errind 
och Sandra Augustsson 

Storseger
för SBTK:s 
damer

Division 2 Västergötland S
Skepplanda – IFK Ulricehamn 8-1 (5-0)

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Ons 25 juni kl 19.00
Sjövallen 

Ahlafors – Lunden/ÖBK

Tor 26 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Nödinge

Tor 26 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Solväder

Lör 28 juni kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Lödöse/Nygård

Lotta Hillebjer var en av målskyttarna när Skepplanda BTK 
hemmabesegrade Ulricehamn med 8-1 i söndags.
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FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

SKEPPLANDA KORPCUP
KL 8.00-16.00

Division 2 Södra Dam
KL 17.00

SBTK – LÖDÖSE/NYGÅRD

LÖRDAG 28 JUNI


