
SKEPPLANDA. Gästan-
de Sollebrunn gjorde 
förvisso första målet, 
men sen var det slut på 
leken.

Skepplandas damer 
attackerade på bred 
front och har gått om 
fötter som kan avsluta.

Hemmalagets seger-
siffror stannade till sist 
vid 6-1 efter tre mål av 
planens gigant, Sandra 
Augustsson.

Bottenlaget Sollebrunns AIK 
skulle inte ha något att hämta 
på Forsvallen, men det fanns 
en viss oro med tanke på att 
Skepplanda kom till spel utan 

två av säsongens tongivande 
spelare. Systrarna Mathil-
da och Amanda Errind var 
bortresta och inte tillgäng-
liga. När gästerna dessutom 
prickade in 0-1 efter en kvart 
kunde olyckskorparna kraxa i 
kör. Nu blev det inte så för 
SBTK spelade beslutsamt 
och trillade boll på bästa sätt. 
Det var bara en fråga om tid. 

Knappt tio minuter ef-
ter Sollebrunns lednings-
mål kvitterade hemmalagets 
spjutspets Sandra Augusts-
son, hennes första av tre mål. 
2-1 lät inte vänta på sig. Jo-
sefi ne Claesson med en fi n 
känsla för bollen och spelet 
kunde prickskjuta in led-
ningsmålet högt. Lotta Hil-
lebjer drygade ut ledningen 
före paus.

– Det var ett psykologiskt 

viktigt mål. Jag tror luften 
gick lite ur dem där. Vi spe-
lade fi n fotboll och fi ck ut-
delning, då är vi jobbiga att 
möta, menade SBTK-träna-
ren, Stig Persson.

Jättenöjd
I andra halvlek hade seriens 
nästjumbo slut på energi. 
Sandra Augustsson gånger 
två och Emelie Johansson 
såg till att slutresultatet spi-
kades till 6-1. 

– Jag är jättenöjd med tje-
jerna. Många gör sin bästa 
match för året och bjöd på 
ett närmast felfritt passnings-
spel. Vår träning börjar de-

fi nitivt ge resultat, berömde 
Persson.

Skepplandas damer är ef-
ter 13 spelade matcher fort-
farande obesegrade.

– Nu vill det till mycket 
för att stoppa oss. Motstån-
darlagen tappar säkert också 
sugen när vi fyller på raden 
med trepoängare. Närmast 
väntar Sjömarken borta och 
de är ofta starka på hemmap-
lan. Vi måste komma väl för-
beredda för att förlänga vår 
härliga svit, avslutade Stig 
Persson.
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Ajdin Smaijlovic och Simon Enyck (infälld bild) svarade för sju av Nödinges nio mål i målfesten på Vimmervi där Fotö besegrades 
med hela 9-2.

e sig snabbt!
– Hemmaslog Fotö med 9-2
NÖDINGE. Förra veck-
ans derbyförlust var 
som bortblåst när 
Nödinges herrar var till-
baka på Vimmervi IP.

Revanschlusten var 
påtaglig och det fi ck 
gästande Fotö sota för.

Vassast av dem alla 
var lagkapten Ajdin 
Smaijlovic och Simon 
Enyck, som tillsammans 
gjorde sju mål och tre 
assist.

Nödinges trepoängare i fre-
dagskväll gör att laget be-
fi nner sig på säker mark i 
tabellen. 

Matchen var inte mer än 
fyra minuter gammal när 
mittbacken Andreas Hjort 

hittade Ajdin Smaijlovic som 
satte 1-0. Det blev Ajdins 
första av tre mål och det var 
inget snack om vilka som var 
matchens förgrundsfi gurer. 
Spelande tränaren Kalle 
Hamfeldt var förvisso snudd 
på lika vass som målfabri-
körerna med sina fyra mål-
givande passningar.

NSK hade en tvåmålsled-
ning i paus och tio minuter 
in på andra akten skickade 
Simon Enyck in 4-1. Att 
hemmalagets Vernes Krak 
visades ut med halvtimmen 
kvar spelade mindre roll. 
Gästerna reducerade förvis-
so till 5-2, men Enyck gjorde 
omgående 6-2 och Ajdin 7-2. 
De två sista målen signerade 
Simon Enyck, vilket gjorde 
att han faktiskt fullbordade 
ett äkta hattrick.
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NSK hämtad

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Fotö 9-2 (3-1)

FOTBOLL

Skepplandas damer helt överlägsna
– Sollebrunn fi ck åka hem med en rejäl bakläxa

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda - Sollebrunn 6-1 (3-1)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västergötland västra
FREDAG 29 AUGUSTI 

KL 18.15

SKEPPLANDA BTK
 – HERRLJUNGA SK

Skänker pris till bästa spelare

Sandra Augustsson gjorde inget misstag när hon frispelades. Hon rundade målvakten och satte säkert 1-1. Augustsson var planen 
stora dominant och gjorde tre av hemmalagets mål.

Emelie Johansson gjorde ett av Skepplandas sex mål.


