
Skepplanda BTK:s dam-
lag leder division 2 Väster-
götland Södra i överlägsen 
stil, tio poäng före närmast 
jagande Borås GIF. Vårsä-
songen genererade tio raka 
gulsvarta segrar och mål-
skillnaden 35-7 talar sitt tyd-
liga språk.

Hos serieledarna åter-
fi nns systrarna Matilda och 
Amanda Errind, båda nyck-
elspelare och ryggraden i det 
lag som är på god väg att ta 
steget upp i ”ettan”. Fotbol-
len har de i blodet. Mamma 
Elisabeth har ett förfl utet i 
klubbens damlag och pappa 
Stig Persson spelade 462 
matcher i SBTK:s herrlag 
och anses som en av fören-
ingens bästa fotbollsspelare 
genom alla tider.

När inledde ni er fot-
bollskarriär?

ME: – Jag var 8-9 år när 
pappa tjatade på mig och 
frågade om jag inte skulle 
börja. Jag stannade hellre 
hemma och lekte med min 
bästa kompis, men när jag 
var 10-11 år så tyckte jag att 

det började bli riktigt roligt.
AE: – När jag var 7 år. 

Pappa var tränare och tog 
med mig. Först spelade jag 
mest för kompisarna och var 
ganska dålig. Jag vet att jag 
alltid blev tunnlad. Det var 
först när det blev elvaman-
nafotboll som jag hittade ett 
eget driv och började förstå 
spelets idé.

Hur många säsonger 
har det blivit i A-laget?

ME: – Jag kom med i 
A-truppen på sommaren när 
jag var 14 år. Jag debuterade 
i representationslaget året 
därpå.

AE: – Som 16-åring gjor-
de jag min riktiga debut i 
A-laget.

Vad är förklaringen 
till att det går så bra för 
SBTK just nu?

ME: – När jag kom med 
i A-laget så inleddes ett ge-
nerationsskifte. Nu är vi en 
stomme som har spelat ihop 
ganska länge och som har 
fått rutin. Det fi nns en loja-
litet i gruppen och samtidigt 
en stabil organisation runt 
laget. Det påverkar natur-
ligtvis resultatet.

AE: – För att vi har ett 
himla gott gäng. Sedan har 
vi en väldigt bra tränare som 
kan få oss att tända till och 
som gör att det är roligt att 
spela fotboll. Vi utvecklas 
hela tiden.

Hur är det att ha pappa 
som tränare?

ME: – Det har alltid fung-
erat bra, även om det har 
sina utmaningar ibland. Jag 
tänker inte speciellt mycket 
på det när vi är på Forsval-
len, det är väl mer när vi är 
hemma. Ibland ställer man 
sig frågan: Säger du det som 
tränare eller som pappa?

AE: – För mig har det 
blivit naturligt och jag har 
nästan alltid gillat det. Jag 
kan inte tänka mig en bättre 
tränare.

Blir det mycket fot-
bollssnack runt köksbor-
det?

ME: – Precis hur mycket 
som helst. Vi gillar fotboll 
och det blir många trevli-
ga diskussioner. Jag bru-
kar prata ungefär en timme 
med min syster och en tim-
me med min pappa efter en 
match och gå igenom olika 
situationer och så vidare.

AE: – Oh ja! Sjuttio pro-
cent av tiden, kanske ännu 
mer, snackar vi fotboll.

Är mamma lika 
intresserad?

ME: – Ja, hon ser varje 
match, skriver referat på vår 
hemsida, fi xar käk och ställer 
alltid upp. Jag och min syster 
har det väldigt fördelaktigt 
på det sättet. Hon är den 

bästa supportern!
Har ni inte funderat på 

att testa vingarna högre 
upp i seriesystemet?

ME: – Hittills har det 
varit självklart att spela i 
SBTK. Jag har sagt att går 
du syrran så hänger jag på. 
Nu är det väldigt roligt att 
spela i Skepplanda och allt 
fokus ligger där.

AE: – Jag har väl funderat 
på det någon gång. Sedan 
har det alltid varit ett mål 
att få avancera uppåt med 
SBTK och nu är vi ju på god 
väg.

Det bästa med syrran?
ME: – Det är min abso-

lut bästa vän. Jag kan lita på 
henne i alla lägen. Det är en 
bra människa.

AE: – Hon är min bästa 
vän. Vi har samma humor 
och hon får mig att skratta. 
Storasyster har alltid varit en 
förebild.

Hennes sämsta egen-
skap?

ME: – Ibland kan hon 
deppa ihop när det går emot 
henne, men hon har föränd-
rats även där.

AE: – Att hon är en dålig 
förlorare. Det var en hel del 
sällskapsspel vi fi ck lägga ner 
när vi var yngre.

Vad kan hindra SBTK 
från att vinna serien i år?

ME: – Om vi skulle drab-
bas av hybris, men det tror 
jag inte. Andra år har vi känt 
större press än vad som är 
fallet nu. Efter tränings-
matcherna trodde vi nog 
att vi skulle bli ett mitten-

lag, men vi har en spelidé 
som vi tror på och med en 
hundraprocentig arbetsin-
sats så kommer du långt. Vi 
har skapat en vinnarkänsla. 
Dessutom har vi haft det där 
lilla fl ytet som behövs.

AE: – Skador skulle kunna 
vara en grej eller att det smy-
ger in sig ett övermod i trup-
pen. I annat fall så tror jag att 
det ska hålla hela vägen.

Matilda, med fl est år i 
A-truppen. Vem är den 
bästa SBTK-spelaren som 
du lirat ihop med?

– Maria ”Majsan” Zet-

terlund var min idol när jag 
började i seniortruppen, hon 
slet som en varg. De bästa 
som jag har spelat ihop med 
är Annika Grund och Ma-
rie Nyqvist.

Det mesta tyder på 
att systrarna Matilda och 
Amanda Errind kommer att 
förverkliga sin dröm i höst, 
nämligen att få spela sin mo-
derklubb upp i division 1. 
Det med pappa som tränare.

Siktar uppåt med SBTK
– Systrarna Errind stöttar varandra på och utanför planen

MATILDA ERRIND

Ålder: 26.

Bor: Mölndal.

Arbete: Sjuksköterska på 

akuten.

Tröjnummer: 15.

Världens bästa fotbollsspe-
lare: Messi.

Favoritlag: Jag har inget 

direkt favoritlag.

Tränare Stig Persson om 
Matildas kvaliteter som fot-
bollsspelare: ”Hon är lagets 

härförare, inte jätteteknisk 

men hon jobbar stenhårt 

över hela banan. Har ett 

bra skott och är en väldigt 

duktig närkampsspelare.”

Matilda och Amanda Errind har Forsvallen som sitt andra hem. Nu är fotbollssystrarna på god väg att sparka upp sitt kära Skepplanda BTK i division 1. 
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AMANDA ERRIND

Ålder: 24.

Bor: Älvängen.

Arbete: Folktandvården i 

Ytterby.

Tröjnummer: 14.

Världens bästa fotbollsspe-
lare: Messi.

Favoritlag: Bayern Mün-

chen.

Tränare Stig Persson om 
Amandas kvaliteter som 
fotbollsspelare: ”Hon har en 

väldigt bra speluppfattning, 

en kreatör i anfallet. Aman-

da är med i uppbyggnaden 

av de fl esta mål vi gör. Hon 

rör sig bra.”

SKEPPLANDA. Den ena 
har nummer 14 på ryg-
gen, den andra 15.

Systrarna Matilda och 
Amanda Errind håller 
ihop både på och utan-
för fotbollsplanen.

Nu utgör de ryggra-
den i Skepplanda BTK:s 
obesegrade damlag 
som är på god väg upp i 
division 1.

Att hon är en 
dålig förlorare. 
Det var en hel 
del sällskaps-

spel vi fi ck lägga ner när 
vi var yngre.
AMANDA OM SYRRANS 
SÄMSTA EGENSKAP...

Jag tänker inte 
speciellt mycket 
på det när vi är 
på Forsvallen, 

det är väl mer när vi är 
hemma. Ibland ställer 
man sig frågan: Säger 
du det som tränare eller 
som pappa?
MATILDA OM ATT HA 
PAPPA SOM TRÄNARE

 SOMMARSPECIAL          VECKA 29         NUMMER 27||26 SPORT


