
NUMMER 38         VECKA 42| 17SPORT

FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Kval till division 4
Skepplanda – Sätila 4-0 (1-0)
Mål SBTK: Mattias Johansson, Linus 
Carlsson, Erik Häggström, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar SBTK: 
Jonathan Westlund 3, Erik Häggström 
2, Mikael Maliniemi 1. 

Division 6D Göteborg
Santos Cruzazul IF – Älvängens IK 
1-2 (0-2)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 2.
Matchens kurrar: Alexander Ardner 3, 
Niklas Ahlbom 2, Filiph Jonemark 1. 

Kval till division 1 damer
Skepplanda BTK –  
Mossens BK 1-0 (0-0)
Mål SBTK: Andrea Lindgren. Matchens 
kurrar: Andrea Lindgren 3, Sandra 
Augustsson 2, Sandra Alvenby 1.

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Backa Skälltorp 31-27 
(18-10)
Mål Ale: Simon Liljeblad 6, Per Johan-
nesson 5, Niclas Ericsson 4, Joakim 
Samuelsson 4, Urban Tallheden 3, 
Mattias Wahlqvist 3, Nicolas Myrén 
2, Jonathan Franzén 2, Daniel Rehn 
och Fredrik Johansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Simon Liljeblad 2, 
David Nielsen 1. 

Div 2 Västsvenska västra damer
Nödinge SK – Torslanda HK 23-26 
(13-13)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Michaela 
Sjöstrand 3, Sofia Ström 5, Johanna 
Kristensson 3, Caroline Karlsson 2, 
Sara Andréasson, Emelie Larsson, 
Jessica Petersson och Jonna Parkonen 
1 vardera. Matchens kurrar: Elina 
Mathiasson 2, Sofia Ström 1.

Division 3 Göteborg
Herrestads AIF – Surte IS IBK 9-9
Mål SIS: Daniel Dahlman 4, Mathias 
Larsson, Daniel Antonsson, Toni 
Hilkamo, Christoffer Ahlström, Almir 
Mehmedagic. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Toni Hilkamo 2, Juha 
Hinkanen 1.

Ale IBF – Partille IBS 6-5 
(0-1,2-3,4-1)
Mål Ale: Mattias Hansson 3, Jonas 
Antonsson, Billy Sörensen, Fredrik 
Herlogsson. Matchens kurrar Ale: 
Christian Westerlind 3, Mattias 
Hansson 2, Fredrik Lorentzon 1.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-2 
(1-0,1-2,1-0,1-0)
Mål SIS: Katja Kontio 2, Therese Lam-
berg. Matchens kurrar: Katia Kontio 3, 
Natalie Hjertberg 2, Jonna Leek 1.

SKEPPLANDA. Mossens 
damlag hade gjort 99 
mål och inte förlorat en 
enda match i år.

Mot Skepplanda blev 
det däremot torsk.

Det gulsvarta hem-
malaget visade sin 
allra bästa sida när det 
som bäst behövdes och 
segern innebär att SBTK 
spelar i division ett 
nästa år.

Segern i den första av två 
kvalmatcher visade sig räcka 
för att Skepplandas damer 
ska få avancera en division, 
detta eftersom övriga match-
er slutade oavgjort. I nästa 
match borta mot Stenung-
sund kan SBTK därför spela 
helt avslappnat.

– En fantastiskt go känsla. 
Vilken prestation tjejerna har 
genomfört, säger en sprud-
lande glad tränare i Stig 
Persson.

Nära på 175 personer 
samlades runt Forsvallens 
konstgräs på lördagsefter-
middagen. Det bjöds på 

strålande fotbollsunderhåll-
ning med ett sent avgöran-
de. Hemmalaget som kom 
till spel utan nyckelspelaren, 
Matilda Errind, domine-
rade första halvlek. Josefin 
Claesson var nära att fri-
ställa Amanda Errind vid 
ett antal tillfällen. Avgöran-
de lät istället vänta till den 
75:e spelminuten, då nämn-
de Claesson hittade Andrea 
Lindgren som stänkte in 
matchens enda mål.

– Jag är så otroligt glad 
för Andreas skull. Hon för-
tjänade verkligen att få stå 
som matchhjälte. Det är en 
lojal spelare som alltid ställer 

upp och som har utvecklats 
mycket under året, säger Stig 
Persson.

Mossen som radat upp 
storsegrar under säsongen 
och mer eller mindre bara 
upplevt en enda stor målfest 
körde plötsligt fast. 

– Våra mittbackar San-
dra Augustsson och Sandra 
Alvenby var felfria. De höll 
rent, täckte skott och såg till 
att deras anfallsglädje kom 
av sig. Jag vet inte om jag 
har sett två bättre mittback-
ar, någonsin, berömmer Stig 

Persson.
Skepplandas damer får 

nu ägna vinterträningen åt 
att slipa formen ytterligare. 
Nästa år väntar spel på en 
helt annan nivå – division ett.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SBTK:s damer klara för division 1
– Segern mot Mossen räckte

Glädje i SBTK efter seger 1-0 över Mossen och avancemang till division 1. Josefin Claesson spela-
de fram Andrea Lindgren till segermålet.

Kval till division 1 damer
Skepplanda BTK – Mossens BK 1-0 (0-0)

FOTBOLL
Andrea Lindgren blev SBTK:s 
matchhjälte som matchens 
enda målskytt.

SKEPPLANDA. Skepplan-
da BTK är ett stort steg 
närmare division fyra.

Sätila besegrades med 
klara siffror och hem-
malagets hjältar var lika 
många som spelarna.

– En felfri laginsats 
av bästa märke när 
det dessutom gällde 
som allra mest. Det är 
klart man är nöjd, säger 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Till skillnad från damerna 
är Skepplanda herrars öde 
långt ifrån avgjort. Först om 
två veckor vet vi vad segern 
mot Sätila är värd. Då väntar 
nämligen bortamötet med 
Levene/Skogslund. 

– Det är oerhört viktigt att 
vi inte svävar iväg. Vi får inte 
dra för stora växlar av den 
här segern. Det var en insats 
värd att beundra, men nu är 
det ödmjukhet som gäller till 
dess att vi har spelat färdigt. 
Ett kval är alltid ovisst, men-
ar Jonas Andersson.

Det gulsvart presterade i 
lördags var emellertid så pass 
bra att det vore beklagligt 
om laget inte får chansen att 
utmana sig själva en division 
högre upp. Det gedigna och 
stabila försvarsspelet som 
har präglat SBTK hela sä-
songen kompletterades änt-

ligen av ett anfallsspel med 
riktig spets. Linus Carlsson 
som hade en jättechans att 
göra 1-0 redan efter ett par 
minuters spel tog revansch 
på sig själv när han efter en 
halvtimme gav hemmalaget 
ledningen.

Årets match
Mer än ett mål blev det inte 
i första halvlek, men Erik 
Häggström, som svarade för 
årets match i den gulsvarta 
tröjan, krönte sin insats med 

att skjuta viktiga 2-0 tre mi-
nuter in på den andra halvle-
ken. Avgörandet kom tjugo 
minuter senare. Gästerna 
hade svårt att forcera hem-
malagets försvarsmur och 
när Sätila dessutom slarvade 
med bollen kunde Mattias 
Johansson sprinta sig loss 
och pricka in 3-0. Två minu-
ter senare fastställde Chris-
tian Rönkkö slutresultatet 
till 4-0 i öppen bur. 

– Det är lång väg kvar att 
vandra. Segern mot Sätila är 

ingenting värd om vi skul-
le gå ner oss mot Levene/
Skogslund om två veckor. 
Nyckeln till framgång för 
SBTK:s del ligger i ett fort-

satt kompakt försvarsspel och 
att när vi vinner boll ställer 
om och utnyttjar den snabb-
het och kreativitet som finns 
hos spelare som exempelvis 

Erik Häggström, Rönkkö, 
Linus och ”Munken”, avslu-
tar Jonas Andersson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Hemmaslog 
Sätila med 4-0

Och herrarna tog ett stort steg mot fyran!

Kval till division 4
Skepplanda – Sätila 4-0 (1-0)

FOTBOLL

Kvalhjältar. Christian Rönkkö, Linus Carlsson, Mattias Johansson 
och Erik Häggström prickade in varsitt mål hemma mot Sätila.

Första hindret avklarat. Mattias Johansson och Skepplanda BTK var som bäst när det gällde som 
mest. 4-0 över Sätila och nu återstår bara ett hinder.
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