
SKEPPLANDA. Skepp-
landa krigar om seriese-
gern i division fem, men 
fi ck en rejäl snyting i 
fredags kväll.

Förlust hemma mot 
Herrljungal.

– Slarv och kanske lite 
underskattning, funde-
rar Markus Samuelsson, 
målvakt och lagkapten 
för de gulsvarta.

När det gällde som mest vi-
sade SBTK upp sin sämsta 
sida. Koncentrerat och fo-
kuserat innan avspark, men 
slarvigt och naivt när match-
en väl börjat. 0-1 kom efter 
en knapp kvart och var en 
följd av att hemmaförsvaret 
inte lyckats rensa undan. 
Christian Rönkkö kvit-
terade tio minuter senare, 
men lyckan blev kortvarig. 
1-2 kom redan innan halv-
timmen var spelad och sen 
jagade Skepplanda febrilt en 
kvittering.

– Tobias Ottosson 
hade ett jätteläge i slutet av 
matchen, men deras målvakt 
räddade på ett osannolikt 
sätt. Vi skapade tillräckligt 
med chanser för att ta po-
äng, men hade inte margina-
lerna på vår sida. Dessutom 
sprang vi offside alldeles för 
mycket. Det var en svidande 
förlust, men vi får ta nya tag 
och revanschlust lär inte sak-
nas fram över, säger Markus 
Samuelsson.

Tränare Jonas Anders-

son menade att Herrljunga 
lyckades lura Skepplanda i 
fällan.

– De fi ck matchen precis 
dit de ville och lyckades dra 
ner tempot. Sedan saknade 
vi kvalitet idag och under-
presterade i fl era olika mo-
ment, då är vi inte bättre än 
så här.

Tur i oturen var att Främ-
mestad som utmanar om 
framför allt andraplatsen 
kryssade mot Mariedal. Det 
gör att Skepplanda med en 
match mer spelad har fyra 
poäng tillgodo på Främmes-
tad. På fredag väntar just 
Mariedal borta för SBTK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu kör vi igång innebandysäsongen 14/15 i 
Skepplanda. Vi önskar alla våra gamla och nya 
medlemmar välkomna ner till våra träningar.

Lag Träningstid
Veteraner söndagar  20.00-22.00
Herrlaget måndag och onsdag 20.30-22.00
Damlaget tisdag och onsdag  20.30-22.00
Flickor 99-02 tisdag och torsdag  19.00-20.30
Flickor 03-04 onsdag  16.30-17.45 
 fredag  16.00-17.30
Pojkar 99-01 måndag och onsdag  19.00-20.30
Pojkar 02 tisdag  17.30-19.00  
 torsdag  17.30-19.00
Pojkar 03 måndag  17.30-19.00 
 torsdag  17.30-19.00
Pojkar 04-05 onsdag  17.45-19.00 
 fredag 17.30-19.00
Barn 06-07 söndag  10.00-11.30
Barn 08-09 söndag  09.00-10.00

Ni är hjärtligt välkomna ner och ha roligt tillsammans med oss.  
Mer information på www.laget.se/skaribk där finner ni kontakt- 
uppgifter till samtliga ledare. För övriga frågor kontakta ordförande  
Ann-Sofie Yverås på mobilnummer 0736-79 31 30.

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN
Division 2 södra dam

LÖRDAG 6 SEPTEMBER 
KL 15.00

SKEPPLANDA BTK
 – ALINGSÅS KIK

Skänker pris till bästa spelare

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Thn Syrianska FK
Lördag 6/9 kl 12.00 på Alevi 

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Borås GIF

Lördag 6/9 kl 15.00 på Tingevi

HÅLANDA. Med tre guld 
och totalt sju medaljer över-
träffade det Svenska Han-
dikappidrottsförbundet alla 
förväntningar på EM i Wa-
les.

Tre av medaljerna gick till 
Hålanda och Gunilla Wal-
lengren.

– Jag är supernöjd, säger 
Gunilla till lokaltidningen

Gunilla Wallengren for 
till Swansea i Wales med för-
hoppningen att ta en medalj. 
Resultatet blev bättre än så. 
I förra veckan kom hon hem 
från de brittiska öarna med 
tre plaketter i ryggsäcken – 
två silver och ett brons.

Silvermedaljerna kom på 
5 000 meter respektive 1 500 
meter. Bronset knep hon på 
400 meter. Utöver det place-
rade sig Gunilla Wallengren 
som fyra på 800 meter och 
blev sexa på 100 meter.

– Tiderna överlag är inget 
att skryta med, det var svåra 
förhållanden och motvind på 

upploppsrakan. Fokus låg på 
att få bra placeringar och det 
lyckades väldigt bra, säger 
en sprudlande glad Gunilla 
Wallengren som möttes vid 
hemkomsten på Landvetter 
av Per Carlsson från Bohus 
IF Friidrott.

– Jag är historisk eftersom 
jag är den första BIF-are att 
ta medalj på ett internatio-
nellt mästerskap.

Efter EM-avslutningen 
körde Gunilla ett internatio-
nellt storlopp i Birmingham, 
i samband med Diamond 
League-tävlingarna där. 
Hålandas egen världsstjärna 
blev då trea på 1 500 meter.

– Nu ska jag njuta av 
framgångarna och samti-
digt sätta mig ned med Per 
Carlsson och blicka framåt. 
Förhoppningsvis blir det ett 
samarbete med sikte på Pa-
ralympics i Rio, avslutar Gu-
nilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Tre medaljer, två silver och ett brons, blev facit för Gunilla Wal-
lengren på EM i Wales.

Tre medaljer 
till Wallengren
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Svidande förlust för SBTK
Herrljunga 
snöt samt-
liga poäng

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Herrljunga 1-2 (1-2)

FOTBOLL

Markus Samuelsson, målvakt 
och lagkapten i Skepplanda 
som gick på pumpen hemma 
mot Herrljunga.
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Surte värvar tungt
BOHUS. Surte Bandy-
klubb har i dagarna 
presenterat två tunga 
nyförvärv.

Olle Hultqvist, mitt-
fältare från Gais och 
Jonas Tell, vass avslu-
tare från IFK Motala har 
anslutit till truppen.

I veckan inleddes 
arbetet med att spola is 
i Ale Arena.
Försäsongsträningen är inne 
i en intensiv fas och Surte 
BK som i år gör sin andra 

säsong i bandyallsvenskan 
efter återtåget har förstärkt 
truppen ytterligare.

Först presenterades anfal-
laren Jonas Tell, 21, som för-
ra året gjorde 12 mål för IFK 
Motala och sedan bekräfta-
des att nedlagda Gais skickli-
ge mittfältare Olle Hultqvist 
bestämt sig för att spela i 
Surte. Med honom kommer 
fl era års elitserierutin. I mit-
ten på september ska isen 
ligga blank i Ale Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


