
ÖSTADKULLE. Trots en 
stabil tvåmålsledning i 
paus var Skepplandas 
herrar illa ute i det 
svåra bortamötet med 
Östadkulle.

Med ett nödrop blev 
det ändå tre friska 
poäng och jakten på 
seriesegern fortsätter.

Det ska Skepplanda 
tacka tremålsskytten 
Christian Rönkkö för.

Skepplanda skuggar seriele-
dande Dardania och har trots 
skador på fl era nyckelspelare 
lyckats vinna höstsäsongens 
inledande matcher.

Till den svåra bortamat-
chen mot Östadkulle var alla 
förutom Patric Skånberg, 
skadad, och Alexanders 
Andersson, avstängd, till-
baka. Återvändaren Mathias 
Johansson gjorde comeback 
efter en utfl ykt, senast i Kor-
tedala.

SBTK inledde piggt med 

bra rörelse och skapade om-
gående fl era heta chanser. I 
matchminut 13 slog Chris-
tian Rönkkö till för första 
gången. Inlägget kom från 
Erik Häggström.

– Jag tycker vi gör vår bäs-
ta halvlek för året och leder 
rättvist med 2-0 i paus, men 
tyvärr tog bensinen slut. Vi 
gick inte att känna igenn i 
andra halvlek och Östadkul-
le fi ck energi med ett tidigt 
reduceringsmål, berättar 
Christian Rönkkö som till 

sist blev den avgörande fak-
torn.

– 1-3 målet var tungt för 
dem, men när det återstod 
en kvart lyckades de trycka 
in 2-3 och hade några halv-
chanser till kvittering. Det 
kändes som att det blev onö-
digt jämnt, menar Rönkkö.

På fredag kommer Herr-
ljunga till Forsvallen. Vårens 
möte slutade med en gulsvart 
uddamålsseger. Nytt drama 
att vänta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NUMMER 31         VECKA 35| 41

Div 5 Västergötland västra
Östadkulle – Skepplanda 2-3 (0-2)

FOTBOLL

Måndag 19:00 Jympa Soft Nolskolan

Tisdag 19:00 Skivstång Skivstång

Onsdag
10.00

18.00

Mamma

Jympa Bas

Nödinge (S Klöverstigen)

Älvängens Kulturhus

Torsdag 19.30 Jympa Varierande Älvängens Kulturhus

Söndag
16.00

18.00

Familjejympa

Station

Älvängens Kulturhus

Älvängens Kulturhus

Terminsstart

Måndag 1 september 2014

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Familjejympa
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft
Jympa soft tar hänsyn, bygger upp och 

utmanar.

Skivstång 
Effektiv och utmanande styrketräning

Jympa Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Jympa Mamma
Funktionell träning för dig som nybliven 

mamma.

Jympa Station
Vi delar upp oss och tränar styrka i  

stationer.

Träna med mening
Träna med oss
Träning för alla

Program 1/9 - 14/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Du kan även maila eller ringa friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902757
Med reseveration för ändringar

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

10- klippkort

600 kr

Familjejympa

300 kr

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Skepplanda BTK är klara för ytterligare en DM-final. Efter finalsegern i Futsal-DM tidigare i år 
lyckades man alltså upprepa bedriften, fast denna gång utomhus i F16-klassen.  I tisdagens semi-
final blev det seger med 3-0 hemma mot IFK Ulricehamn.

SBTK klara för DM-fi nal

Under lördagen arrangera-
de Surte IS och Surte/Bohus 
Ungdom en gemensam 
klubbdag. Dagen inleddes 
med att Surte IS herrsenio-
rer tog en välbehövlig trepo-
ängare mot Västkurd. Surte 
hade greppet om matchen 
i stort sett hela tiden och i 
slutändan gav Surtes större 
tyngd, kondition och erfa-
renhet ut sin rätt och segern 
var odiskutabel. I Surte gjor-
de Ömer Yapisan debut till 
fansens stora lycka. Vi kan 
förvänta oss mer av honom 
i framtiden, säger man från 
ledarhåll.

Dagen fortsatte sedan 
med att alla fotbollsspelare 
från senior ner till barn 
födda 2007 delades upp i lag 
och spelade matcher mot 
varandra. Trots att alla blev 
blöta, leriga och svettiga var 
det en fantastisk upplevelse 
att se alla glada miner. Alla 
kämpade och bjöd upp till 
underhållning. 

– Kul att se så många gla-
da barn spela fotboll under 
dessa förutsättningar, säger 
Björn Ekelund, en av med-
arrangörerna och ansvarig 
för Surte/Bohus Ungdom. 

– Detta kommer vi att 
spinna vidare på under hös-
ten och vintern, fortsätter 
Björn. 

Framförallt för de mindre 
barnen är det viktigt att ha 
någon att se upp till och 
detta är ett utmärkt tillfälle 

för de yngre att träffa och 
få spela med äldre barn och 
seniorer. Arrangemanget 
innehöll också café, grill och 
lotterier.

Ledningen för Surte IS 
och Surte/Bohus Ung-
dom vill passa på att tacka 
spelare, ledare, föräldrar och 
sponsorer för deras insats 
till att detta blev ett så lyckat 
arrangemang.

Surte IS
Surte/Bohus Ungdom

Klubbdag på Surte IP

Glada och kämpande barn och ungdomar på Surte IP.

Christian Rönkkö är tillbaka i gammalt gott slag. Mot Östadkulle 
svarade han för samtliga tre mål.

Dramatik när SBTK vann


