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KUNGÄLV. Både Skepp-
landas och Nols herrar 
spände bågen mot tufft 
motstånd i lördags.

SBTK som toppar fem-
man mötte division fyra 
laget Halvorstorp och 
vann med hela 5-0.

Nol IK som leder 
sexan kryssade mot 
Komarken i en målrik 
tillställning.

Skepplanda BTK:s herrar 
har tagit sikte mot division 
fyra spel nästa år. Laget top-
par femman två poäng före 
Främmestad inför höstsä-
songen. Sommaren har dock 
varit turbulent och lett fram 
till ett tränarbyte. Robert 
Bävermalm har lämnat över 
tränarsysslan till sportrådets 
och tidigare SBTK-tränaren 
Jonas Andersson. Skälet är 
ett minskat förtroende hos 
spelarna på grund av dålig 
närvaro. Till sin hjälp har Jo-
nas tagit klubbikonen Emrik 
Eklund. Situationen verkar 
inte ha påverkat laget nega-
tivt, då Skepplanda gjorde 
slarvsylta av Halvorstorp 
i en träningsmatch i Fjäll-
backa på lördagen. Drabb-
ningen slutade 5-0 och hos 
de gulsvarta fanns två två-
målsskyttar, Mathias Jo-
hansson och och Jonathan 

Westlund. Det femte målet 
prickades in av Linus Carls-
son. Mathias Johansson som 
har testat lyckan i division 
tre laget Kortedala längtar 
hem igen och förväntas inom 
kort att åter bli spelklar för 
Skepplanda. Hos de gulsvar-
ta imponerade också enligt 
uppgift till tidningen Patric 
Skånberg stort.

– Vi fi ck minimalt med tid 
att förbereda oss, då Halv-
orstorp hörde av sig i ren 
desperation på fredagskväl-
len. Deras träningsmatch 
hade blivit inställd och vi fi ck 
snabbt ställa om från träning 
till match. Med tanke på det 
gör vi en strålande insats, an-
såg Jonas Andersson.

Skepplanda har ett bra ut-
gångsläge inför höstpremiä-
ren. Två poäng före Främ-

mestad och fyra poäng före 
Dardania som dock har en 
match mindre spelad.

Vill ge det chansen
– Vi är överens om att verkli-
gen ge det här en ärlig chans. 
Konstigt vore det väl annars 
när vi toppar serien. Förut-
om ”Munken” ser det ut som 
att Mikael Maliniemi kan 
spela för fullt igen efter sin 
ryggskada och det är ett ny-
förvärv i sig, säger Anders-
son.

Seriesegraren går rakt upp 
i fyran och tvåan får kvala. 
SBTK genrepar mot Sten-
kullen på torsdag.

Nol IK reste över bron till 
Kongevi, där de ställdes mot 
starkt motstånd från division 
fem. Serietvåan FC Komar-
ken tog emot ett gästande 
lag som tvingades ställa ett 
reservbetonat lag på föt-
terna. Ingen av vårens mål-
vakter Niklas Koppel och 
Martin Johansson var till-
gängliga, utan tränare Peter 
Karlsson tvingades ringa in 
47-årige Peter Johansson. 
Han fi ck en mardrömsstart 
och rundades efter bara två 
minuter, men nolarna var på 
spelhumör och Rasmus Jo-
hansson rev upp ett stort sår 
i Komarkens backlinje med 
en läcker genomskärare. Till 
sist hamnade bollen hos en 
helt fristående Hadi Nam-
ro som kunde kvittera efter 
blott sex minuter. En tämli-
gen nykomponerad backlinje 
fi ck kapitulera ytterligare två 
gånger innan första halvlek 
var avklarad.

Står upp
– Killarna gör det ändå väl-
digt bra. Jag tycker faktiskt 
att vi står upp hela matchen, 
men jag håller med om att 
vår andra halvlek är riktigt 
imponerande, summerade 
Karlsson nöjt direkt efter 
slutsignalen.

Han hade då fått se Fred-
rik Johansson förvalta ett 
friläge på bästa sätt direkt 
efter pausvilan, Per Åsén 
skruvade in en frispark strax 
därefter och med kvarten 
kvar fi ck Jesper Garvetti 
syn på att Komarkens mål-
vakt stod för långt ut. Från 
över 30 meter precisionssköt 
mittfältsgiganten 4-4.

– Till stora delar är det ett 
nytt lag vi ställer på bena och 
ändå gör vi det så bra, men 
man spelar med de man har 
så är det för alla. Det här var 
en svår helg. Många har se-
mester och vardagen är inte 
riktigt tillbaka än. Idag im-
ponerades jag väldigt mycket 
av Rasmus Johansson. Det 
var hans klart bästa match i 
Noltröjan, menade Karls-
son.

Tunga namn under våren 
förutom målvakterna som 
saknades var Bojan Illic, 
Anders Isaksson, Marcus 
Hansson, Raied Juma och 

Stefan Berndtsson.
– Bojan är i Serbien 

och missar troligtvis första 
matchen. Raied har en arm-
bågsskada som vi inte riktigt 
vet statusen på och Stefan 
Berndtsson ska operera me-
nisken, vilket gör att han 
också blir borta från spel ett 
par veckor.

Hur tänker du kring 
det faktum att ni nu går 
in i höstsäsongen som 
serieledare?

– Vi ska fokusera på att 
vara ödmjuka, men samtidigt 
vet vi att om vi sköter oss 
fi nns det stora möjligheter 
att vinna serien. Det gäller 
att få fart på alla ben nu. Det 
här laget kan defi nitivt spela 
i femman nästa år och det är 
bara upp till oss själva, avslu-
tade Peter Karlsson.

Skepplanda är först ut av 
alelagen när fotbollshösten 
rullar igång. SBTK inleder 
måndag 11 augusti borta mot 
Sparsör. Nol går in i höstens 
seriespel fredag 15 augusti. 
Skepplanda möter botten-
laget Hedareds BK hemma 
och Nol har bortaderby mot 
Nödinge på Vimmervi IP.

Serieledarna som imponerar!
– SBTK vann och Nol kryssade i tuff a träningsmatcher

Träningsmatcher
Skepplanda – Halvorstorp 5-0
Mål SBTK: Mathias Johansson 2, Jo-
nathan Westlund 2, Linus Carlsson.

FC Komarken – Nol IK 4-4 
(3-1)
Mål NIK: Hadi Namro, Jesper Garvet-
ti, Per Åsén, Fredrik Johansson.

Ahlafors IF – Älvsborgs FF 
2-3 (1-1)
Mål AIF: Sebastian Hällbäck, Martin 
Rundqvist.
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Glädje i Nol. Serieledarnas Per Åsén skruvade in en frispark ur dålig vinkel, vilket spred skratt hos 
både med- och motspelare. Träningsmatchen mot division fem laget Komarken slutade till sist 4-4.

Peter Johansson, 47, fick dra 
på sig handskarna när Nol trä-
ningsspelade och visade att 
det kan bli konkurrens om 
målvaktsposten i höst....

ALAFORS. På fredag 
börjar det gulsvarta 
allvaret igen.

Ahlafors som är en 
poäng bakom seriele-
dande Skoftebyn möter 
Gunnilse borta.

I fredagens genrep 
på Sjövallen blev det 
förlust med uddamålet 
mot division fyra laget 
Älvsborg.

Ahlafors IF vädrade truppen 
friskt i den sista tränings-
matchen inför höstupptak-
ten. Ordinarie mittbackarna 
Henrik Andersson och 
Markus Hedberg spelade 
emellertid inte och förste-
målvakten Andreas Skån-
berg klev ut i paus. Älvsborg 
bjöd hårt motstånd och för 
den som inte vet toppar la-
get just nu division fyra och 
är på väg tillbaka till division 
tre. Gästerna tog också led-
ningen efter bara några mi-
nuter, men AIF kvitterade 
innan vilan genom Sebasti-
an Hällbäck. Andra halvlek 
var bara sju minuter gammal 
när inbytte Martin Rund-
qvist gav hemmalaget led-
ningen med 2-1 och denna 
gång var det Niclas Elvings 
smarta passning som banade 
väg. Ahlafors gjorde hela sex 
byten under matchen, vilket 
självklart påverkade spelet 

och förmågan. Älvsborg 
kvitterade och gjorde även 
ett segermål innan domaren 
blåste eld upphör.

– En bra genomkörare 
mot ett duktigt lag. Vi be-
hövde få igång benen och 
det fi ck vi. Nu har vi en 
vecka på oss att elda på spe-
larna. Det fanns ett tydligt 
sug efter fotboll och det var 
kul att se, säger AIF-träna-
ren Daniel Eriksson.

I höst får laget klara sig 
utan Nima Kadivar som 
kom från Torslanda inför sä-
songen, men som nu väljer 
att avsluta säsongen i Korte-
dalas tröja.

– Alltid tråkigt när en 
spelare lämnar, men vi res-

pekterar hans beslut. Nima 
var användbar på fl era posi-
tioner fast ville precis som 
alla andra ha en ordinarie 
plats, säger Eriksson.

Ex-allsvenske Sebastian 
Johansson som förstärkte 
AIF under våren kommer 
att vara tillgänlig även i 
höst, men kan av familjeskäl 
inte medverka i de två första 
matcherna.

Tränarduon Daniel Er-
iksson och Erik Henriks-
son har ett digert uppdrag 
att plocka ut en trupp till 
Hjällbovallen. Alla ska vara 
tillgängliga och kampen om 
platserna är precis så tuff 
som den ska vara.
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Ahlafors förlorade genrepet

Erik Gunnarsson slog hörnan som Sebastian Hällbäck skick-
ade in till 1-1 i träningsmatchen mot Älvsborg som gästerna 
vann med 3-2.

– Haha! Ja, det var egent-
ligen aldrig någon tvekan, 
men jag ville ha alla bitar 
klara med min arbetsgiva-
re. Jag jobbar som rönt-
gensjuksköterska i Göte-
borg i ett privat företag. 
Vi öppnar just nu fl era nya 
kliniker och jag har börjat 
rota mig i stan.

Du var på väg hem till 
Nässjö redan under fjol-
året?

– Det är min moder-
klubb och jag spelade för 
Nässjö innan jag skrev på 
för Surte och vi hade talat 
om att jag eventuellt skul-
le gå tillbaka efter jul. Nu 
passade det dåligt både för 
klubben och min arbetsgi-
vare, vilket gjorde att jag 
blev kvar i Surte. 

Vad talar för Surte BK 
i årets bandyallsvenska?

– Att vi är ett väldigt 
gott gäng som trivs bra 
tillsammans. Det är alltid 
kul att träffas och vi har 
mycket roligt tillsammans. 
Truppen ser talangfull ut 
och med ett B-lag i di-
vision 1 innebär det att 
samtliga spelare får bra 
motstånd. 

Vilka moment i spelet 
måste bli bättre för att 
Surte ska nå elitserien?

– Det viktigaste är att 
alla drar åt samma håll, 
spelare, ledare och styrel-
se.

Hur stort är suget ef-
ter bandy när termome-
tern visar 34 grader?

– Suget kommer alltid 
i slutet av sommaren och 
med de nya hallarna är 
det ett häftigt fenomen att 
kunna träna på stor is och 
gå ut och bada efteråt.

Det talas ofta om en 
Surteanda, hur skulle du 
vilja beskriva den?

– Glädje och gemen-
skap. Det är inget företag, 
vi gör det vi gör för att det 
är roligt. Det är en lagom 
dos allvar. 
Magnus Karlsson har tidiga-
re bland annat spelat elit-
seriebandy för Vetlanda BK 
och Gais, men bestämde sig 
i fjol för att spela med Surte 
BK. Han var med 30 poäng, 
varav 23 mål, bäst i laget. 
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Har du 
fått ett 
Surte-
hjärta?

HALLÅ DÄR...

...Magnus Karlsson en av 
fjolårets vassaste vildkat-
ter och som har bestämt sig 
för att spela ytterligare en 
säsong med Surte BK i ban-
dyallsvenskan.

Mikael Maliniemi är tillbaka i 
SBTK efter ryggskada.

Arkivbild: Allan Karlsson.


