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Matchvärd:

Ale Torg

KINDAHOLM. SBTK:s 
damer noterade årets 
första förlust.

Ledning med 1-0 i 
paus hjälpte inte.

– Jag testade lite 
grann i andra halvlek 
och får delvis ta på mig 
förlusten, säger träna-
ren Stig Persson.

Skepplanda BTK är redan 
klara seriesegrare och har 
nu ett kval att se fram emot 
för att om möjligt kunna ta 
klivet upp i ettan. I den för-
sta av tre kvarvarande serie-
matcher blev det förlust mot 
Kindaholm – årets första.

Gästerna fi ck annars 
en smakstart på matchen. 
Amanda Errind gjorde 0-1 
redan i den sjätte spelminu-
ten.

– Vi gör en bra första 
halvlek, men orkar tyvärr 
inte hela vägen, sammanfat-
tar Stig Persson.

Efter pausvilan gjorde 
Kindaholm tre mål vilket är 
anmärkningsvärt ur SBTK-
ögon sett.

– Tidigare i år har vi bara 
släppt in tio mål på femton 
matcher. Nu kom det tre på 
en halvlek, säger Persson.

Kindaholm spelade tufft 
och gav allt i varje närkamp. 
Skepplanda förmådde inte 
svara upp på samma sätt som 
man brukar och förlusten var 
ett faktum.

– Tjejerna var rejält be-
svikna, de vill vinna varje 
match. Det är rätt inställ-
ning, säger Stig Persson.

Närmast väntar Borås 
GIF på hemmaplan och se-
dan avslutas serien borta mot 
Ulricehamn. I kvalet kom-
mer SBTK att få möta Mos-
sen och Stenungsund.

JONAS ANDERSSON

 Andrea Lindgren 
 svarade för en bra 
 Insats borta mot 
 Kindaholm, men 
 det hjälpte inte. 
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Division 2 Västergötland S
Kindaholms FF – SBTK 3-1 (0-1)

FOTBOLL

SBTK:s damer föll borta

- Älska handboll

Startar i oktoberBoll & Lek

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG!
Kolla på vår hemsida för träningstider 

www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 kl 19.00 på Forsvallen

NUMMER 34         VECKA 38| 19SPORT

Snabba mål avgjorde derbyt för Nol
ÄLVÄNGEN. Nol vann 
även årets sista derby-
match.

Älvängen bortabese-
grades med klara 3-1.

Stekhete Bojan Ilic 
dundrade in en fris-
park redan efter ett par 
minuter.

Nol har tagit full pott i årets 
derbyn. Både Älvängen och 
Nödinge har kammat noll 
när de NIK stått för mot-
ståndet. Mot ÄIK fanns det 
en del frågetecken, då tre 
ordinarie startspelare sakan-
des. Anders Isaksson, Ras-
mus Johansson och Jesper 
Garvetti var alla avstängda, 
men med anfallaren Bojan 
Ilic i sitt livs (?) form fi nns 
det inget som kan stoppa se-
rieledarna. Förutom Bojans 
klassmål efter ett par minuter 
såg även Jonny Stenström 
till att nicka in 2-0 efter bara 
tio minuter. Passningen till 
huvudet slogs av Martin 
Eriksson. Fram till dess var 
det uppvisning av Nol, men 
som vanligt med en tidig 
tvåmålsledning infann sig en 
bekvämlighet och ÄIK kom 
in i matchen. Nol har dock 
vind i seglet och på en snabb 
omställning kunde Fredrik 
Johansson dryga ut ledning-
en till 3-0 strax före halv-
tidsvilan, snyggt framspelad 

av Bojan Ilic. Ledningen var 
emellertid i överkant.

–  Ja, vi hade behövt haft 
omvänd ordning. Om vi fått 
2-0 kunde vi möjligtvis ha 
hotat dem, men idag var vi 
inte tillräckligt bra. Killarna 
kämpade och försökte, fast 
som matchen utvecklade sig 
var vi chanslösa, sa ÄIK:s 
tränare Peter Eriksson efter 
matchen.

Lite nerv blev det när ÄIK 
reducerade genom att Jo-
natan Franzén skickade in 
en frispark i början av andra 
halvlek. Hemmalaget fi ck 
energi och vann en del när-
kamper, men serieledarna 
stod upp.

– Vi gör ingen jättemat-
ch idag, men det går inte att 
gnälla när vi vinner med 3-1 
borta mot Älvängen. Det är 

alltid svårt att möta dem. De 
sliter som djur och ger ald-
rig upp. Jag tycker de ska ha 
en stor eloge för sin insats, 
menade Noltränaren Peter 
Karlsson som dock erkände 
att seriesegern nu är nära.

– Vi behöver fyra poäng 
till, gärna fem, för att vara 
helt klara. Det ser självklart 
väldigt bra ut och idag hade 
vi dessutom tre ordinarie 
borta. Vi ska greja det här, 
men vi måste göra jobbet.

ÄIK ägde mycket boll i 
andra halvlek, men förmåd-
de inte skapa några heta 
målchanser. Nol spelade av 
matchen och inkasserade tre 
friska poäng, därmed tog la-
get ett stort steg mot avance-
mang. Till Älvängens försvar 
bör nämnas att ordinarie 

målvakten Pontus Dahl-
berg saknades, likaså form-
starke Niklas Ahlbom.

Div 6 D Göteborg
Älvängen – Nol 1-3 (0-3)

RESULTAT

FOTBOLL I ALE

Lör 20 sept kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Lundby

Lör 20 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Sparta

Lör 20 sept kl 14.00
Nolängen

Nol – Hålta

Lör 20 sept kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Borås

Lör 20 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Arvika

Sön 21 sept kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

Sön 21 sept kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Trollh. Syr
Fredrik Johansson höll tungan rätt i mun innan han skickade in 
0-3 på Älvevi. 

Nol jublar efter 0-2-målet.


