
SM i Stubbrace - Uspastorp 
lördag 4 oktober 2014 kl 11.00
Parallellslalom runt tunnor med veterantraktorer 
 

 
 

cupformat. Mer info på www.stubbrace.se. 

Fri entré!
Kändisheat + hemlig  

En familjefest  
för både små och stora barn!

Speaker Hasse Andersson

Välkomna!

Traktorfolket i Uspastorp
Vägbeskrivning: Kör E45 till Alafors, sväng av mot Starrkärr, efter 
cirka 3 km, sväng höger vid skylt Uspastorp, följ vägen och därefter
P-guides anvisningar. Samåk gärna. Oöm klädsel rekommenderas. Annonsen  

sponsras av 

VECKA 39         NUMMER 35|34 SPORT

SÄTILA. En poäng som 
borde varit tre men som 
kunde blivit noll.

Krysset bota mot Sä-
tila innebär att Edet FK 
behåller avståndet ner 
till kvalplatsen.

Kontraktet kan de-
finitivt säkras om det 
blir vinst hemma mot 
Byttorp på söndag.

Victor Lundins kvittering 
till 2-2 i den 76:e matchmi-
nuten innebar att Edet FK 
fick med sig en poäng hem 
från Lyngnevi. Sett till chan-
ser borde det dock blivit tre, 
men å andra sidan räddade 
EFK-målvakten Nichlas 
Christiansen ett friläge med 
fem minuter kvar att spela. 
Således var det med blandan-
de känslor som Edet lämna-
de Sätila.

Hemmalaget gjorde mål 
på straff efter nio minuter, 
kvitteringen ordnade Mi-
kael Bengtsson i minut 38. 
Glädjen blev dock kortvarig 
ty Sätila kunde återta led-
ningen när Eric Andreasson 
gjorde sitt andra mål, fem 
minuter före pausvilan.

Det är klart att Bergdalen 
och Brämhult åker ur di-
vision 4. Tre lag strider om 
att undvika kvalplatsen. Edet 
har det bästa utgångsläget 
och ett spelprogram som ser 
överkomligt ut. Efter Byt-
torp väntar avsågade Bräm-
hult. Det mesta tyder på att 
det spelas division 4-fotboll 
på Ekaråsen nästa år också.

JONAS ANDERSSON

ANNELUND. Hoppet om 
en kvalplats till division 
3 lever alltjämt för Göta 
BK.

Laget räddade en po-
äng på tilläggstid borta 
mot Annelund.

Erik Leinonen var den 
som fixade den viktiga 
kvitteringen.

Det är två poäng upp till 
Alingsåslaget Gerdsken med 

två omgångar kvar av divi-
sion 4 Västergötland Södra. 
Göta har kvar att möta jum-
bon Bergdalen på bortaplan 
för att avsluta mot tabell-
tvåan Borås AIK. Gerdsken 
å sin sida spelar i nästa om-
gång derby mot serieledande 
Holmalund och i epilogen 
står mittenlaget Örby för 
motståndet.

I lördagens bortamatch 
mot Annelund svarade Göta 
för en blek inledning. Det 
var underläge 1-0 i paus, som 

också blev till 2-0 i början på 
den andra halvleken. Då var 
det inte mycket som talade 
för GBK.

Gästerna svarade dock 
för en stark upphämtning 
och lyckades reducera via 
ett självmål och sedan åstad-
komma en kvittering i slut-
skedet.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Det blev 
onödigt spännande på 
Älvevi i lördags.

Hemmalaget hade 
matchen som i en ask, 
men bjöd in motstån-
darna.

ÄIK kunde ändå avgå 
med segern efter ett 
sent avgörande signerat 
Eglinor Zaimi.

Älvängen blandar och ger i 
årets seriespel. Hemma mot 
tabelltvåan Lundby svarade de 
blåvita för en riktigt bra insats.

– Vi borde punkterat 
matchen redan i första halv-
lek, men istället bjuder vi på 
ett par mål bakåt, förklarar 

tränaren Peter ”Erra” Er-
iksson.

Efter dryga halvtimmen 
var ÄIK i ledning med 3-1 
och hade bud på fler fullträf-
far. Lundby fick emellertid 
kontakt strax innan halvtids-
vilan och kvarten in på den 
andra halvleken var det kvit-
terat.

– Det kändes onödigt. Vi 
var det klart bättre laget, sä-
ger Eriksson.

I den 88:e minuten kom 
avgörandet. Eglinor Zaimi 
höll sig framme och gjorde 
4-3.

– Vi ligger femma i tabel-
len och förhoppningsvis kan 
vi klättra ytterligare någon 
placering om vi gör en bra 
avslutning, säger Peter Er-
iksson.

JONAS ANDERSSON

Ridtravarförening-
en Västra Götaland/
Halland har haft sitt 
årliga Distriktsmästerskap 
i hoppning. Tävlingen 
avgjordes på Nygårds 
Ryttarsällskaps ridbana i 
söndags.

DM är endast för rid-
travare, travhästar som är re-
gistrerade i svensk travsport 
eller liknande för utomlands. 
Klasserna det tävlades i var 
30 cm med stilpoäng, 50 cm, 
70 cm och 90 cm med två 
faser.

Jessica Jakobsson (bild-
en) som rider sitt sto Caunis 
On, och tävlar för Nygårds 
Ryttarsällskap, slog på 
stort och vann 30- 50- och 
70-klassen. Hon blev där-
med DM-vinnare i 70-klas-
sen. Ale Ridsport sponsrade 
tävlingen med fina täcken.

Edet FK
kryssade borta
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Mikael Bengtsson nätade för 
Edet FK i 2-2-matchen bort 
mot Sätila.

Division 4 Västergötland S
Sätila SK – Edet FK 2-2 (2-1)

FOTBOLL

Johan Parinder svarade för ett mål och var matchens bästa spe-
lare när Älvängen hemmabesegrade Lundby med 4-3.
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Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Lundby IF 4-3 (3-2)

FOTBOLL

Sent avgörande på Älvevi

Kvalhoppet lever för Göta

Division 4 Västergötland S
Annelunds IF – Göta BK 2-2 (1-0)

FOTBOLL

Div 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – Borås GIF 1-1 (0-0)

FOTBOLL

DM-guld till Jessica Jakobsson

Jessica Jakobsson med sitt sto Caunis On.

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer förblev obese-
grade på hemmaplan i 
årets seriespel.

I den näst sista om-
gången blev det oav-
gjort på Forsvallen.

– Ett rättvist resul-
tat, säger tränaren Stig 
Persson.

Josefin Classon blev SBTK:s målskytt i hemmamötet med Borås GIF. 1-1 slutade matchen på Fors-
vallen.
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Oavgjort på Forsvallen
Skepplanda är sedan tidigare 
klara seriesegrare. I lördags 
kom tabelltvåan Borås GIF 
på besök. Det var en match 
som saknade nerv med tanke 
på förutsättningarna.

– Det blev en okej till-
ställning trots allt. Inget av 
lagen ville vika ner sig. 1-1 
speglar matchbilden ganska 
bra. Borås var bättre första 
halvtimmen, sedan kom vi 
tillbaka starkt och skapade 
flera fina chanser, förklarar 

Stig Persson.
Josefin Classon gav hem-

malaget ledningen i den 70:e 
minuten då hon skallade in 
en hörna. Kvitteringen kom 
nio minuter senare.

– Viktigt att inte förlora. 
Vi ska ha en bra känsla med 
oss när kvalet drar igång, re-
sonerar Persson.

I den avslutande serieom-
gången väntar Ulricehamn 
på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90


