
SKOGSLUND. Skepp-
landa BTK närmar sig 
slutstationen.

Resan till division fyra 
har varit ovanligt lång 
och snårig.

Efter att ha vunnit 
kvalgruppen återstår 
en avgörande match på 
neutral plan mot Tores-
torp/Älekulla på lördag.

De gulsvarta bolltrollar-
na slutade tvåa i division 5 
västsvenska västra och fi ck 
istället kasta sig in i ett ovisst 
kvalspel. Där har Skepplan-
das herrar visat upp ett själv-
förtroende och beslutsamhet 
som länge varit avsaknat. I 
den första matchen besegra-
des Sätila med klara 4-0 och i 
söndags gick färden mot Va-
raslätten, där Levene-Skogs-
lund stod för motståndet. 
SBTK svarade ånyo för en 
stark insats och försvarsspe-
let, där Alexander Anders-
son fi ck ersätta ryggskadade 
Mikael Maliniemi i mitten 
var imponerande. När dess-
utom anfallarna Mattias 
Johansson och Christian 
Rönkkö har återfunnit var-
andra. Linus Karlsson och 
Christian Rönkkö låg bakom 
1-0 och 2-0 under den sista 
kvarten av första halvlek. Ef-
ter paus försökte hemmala-
get sätta SBTK under press, 
men särskilt många farlig-
heter skapades inte.

– Vi håller ihop det bra 
och de målchanser som blev 
berodde snarare på våra egna 
misstag än deras förmåga. 
Det är stabilare än någonsin 
och Markus Samuelsson 
höll nollan för 16:e gången 
i år, summerar mittbacken 

och ankaret Oscar Frii.
Efter en ovanligt lång 

säsong återstår nu bara en 
match, 90 minuter som gör 
säsongen till en succé – eller 
en tung baksmälla.

– Jag hoppas vi lyckas mo-
bilisera en inställning som 
mer präglas av lusten att vin-
na än rädslan för att förlora. 
Nu gäller det att vi visar mod 
och vågar fortsätta spela som 
vi har gjort i slutet, då är jag 
övertygad om att vi löser det 
här, menar Oscar Frii.

Två olika spelstilar
Motståndet i ödesmatchen 
förtjänar all respekt. Tores-
torp/Älekulla har gjort 30 
mål mer än Skepplanda i 
årets seriespel, men förvis-
so släppt in 44 jämfört med 
SBTK:s 14.

– Vi ska läsa på under 
veckan och samla in nöd-
vändig information, men det 
känns spontant som att det är 
två olika spelstilar som möts. 
För vår del handlar det om 
att få killarna att gilla läget, 
att längta till matchen och 
fortsätta leverera. Det har de 
visat att de kan, i serieavslut-
ningen mot Främmestad, li-
kaså i kvalpremiären mot Sä-
tila. Med kniven mot strupen 
har killarna varit som bäst så 
jag är inte orolig, säger trä-
nare Jonas Andersson.

Västergötlands fotbolls-
förbund meddelade på mån-
dagen att matchen spelas på 
lördag klockan 14 i Fristad 
norr om Borås. Det är också 
beslutat att konstgräs gäller 
som underlag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Förra helgen var det 
premiär för Bohus IF 
duktiga pingisungdomar. 
Förningen har under hös-
ten två lag i seriespel, ett 
lag i den äldre gruppen 
och ett lag i mellangup-
pen. 

För det äldre laget 
(Ludwig Jönnå och Kal-
le Mourujärvi) började 
dagen bra. Man avfärdade 
enkelt Askim BTK med 
4-1. Ludwig fi ck ge sig i 
första matchen över fem 
set, men efter det tog Kal-
le två raka segrar innan 
Ludwig studsade tillbaka 
efter sin förlust och vann 
med 3-2 i set och hela 
matchen var avgjord.

Efter detta visade killar 
moral och attityd och 
vann även dubbeln. Fyra 
av fem matcher går till 
fem set och vi vinner tre 
av dem, det tyder på bra 
inställning och att killarna 
skött sin träning väl. 

Nästa match gick mot 
Torslanda IK. Nu fi ck 
grabbarna ge sig med 3-2. 
Inledningsvis fortsatte 
den fi na trenden med seg-
rar i femsetare, Ludwig 
vann sin inledande singel 
(11-6 i femte och avgö-
rande set). Efter detta 
blev det tre raka förluster, 
dock inte utan fi ght. 

– Det var tuffa matcher 
hela vägen. Vi kunde 
lika gärna vunnit. I den 
avslutade dubbeln visade 
grabbarna upp ett gediget 
dubbelspel och segrade i 
tre raka set, säger Stephan 
Jönnå.

För det yngre laget 
blev det en tuff start på 
säsongen. Det blev två 
raka förluster (0-5 mot 
Ruddalen IF och 1-4 mot 
Partille PK). Laget bestod 
av Tobias Skyman, 
Andreas Falk, Gustav 
Berts och Jonas Ek-
ström.

– Den inledande för-
lusten var inget att säga 
om, vi mötte helt enkelt 
ett bättre lag, säger lagle-
dare Anders Skyman.

– Vi var med och no-
sade i några matcher men 
överlag var motståndarna 
bättre.

I den andra matchen 
visade killarna stor moral 
och gav Partille en tuff 
match. Inledningsvis föll 
Jonas och Gustav i sina 
singlar innan Tobias vann 
en stentuff femsetare. 
Därefter föll Gustav efter 
en strong insats och där-
med var matchen avgjord.

– Att vi tappade dub-
belmatchen sedan är inget 
att säga om, säger Anders. 

– Nu vet vi vad vi har 
att träna på, så det är bara 
att köra hårt på träning-
arna föröver och lära oss 
mer. Nästa sammandrag-
ning är i slutet av novem-
ber och till dess skall vi 
har lärt oss ett och annat, 
avslutar Anders Skyman.

Jan Johansson
Bohus IF Bordtennis 

Säsongspremiär 
för Bohus IF
pingisungdomar

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

ONSDAG 29/10
Kl 10.00–12.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 1–3.
Kl 14.00–16.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 4–6.

FREDAG 31/10
Kl 10.00–12.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 1–3.

Kl 14.00–16.00 Flickor 
och pojkar i årskurs 4–6.

KOM OCH  
PROVA- 

PÅ!!!

Tränare från handbollsförbundet  
och Nödinge SK finns på plats.

PROVA-PÅ
HANDBOLL

ALE KULTURRUM
MED NÖDINGE SK HANDBOLL

NUMMER 40         VECKA 44| 23SPORT

– Skepplanda möter Torestorp/
Älekulla i en avgörande match

Giftig trio hos SBTK. Christian Rönkkö, Markus Samuelsson och Linus Karlsson. Avancemanget till 
division fyra avgörs på lördag klockan 14 i Fristad. Målfarliga Torestorp/Ärekulla står för mot-
ståndet.

En match från fyran

NÖDINGE. Ale HF:s mål-
vakt David Nielsen var 
omutligt i mötet med 
topplaget Baltic.

Det blev tredje raka 
skalpen.

– Vi ser starka ut, sä-
ger årsfärske tränaren 
Janne Franzén.

Han har all anledning att 
vara nöjd med säsongsinled-
ningen. Ale HF har tagit tre 
övertygande segrar. De två 
senaste utan sina vänster-
hänta nyckelspelare Niclas 
Eriksson och Per Johan-
nesson.

Baltic var obesegrat inför 
söndagens möte med Ale 
HF, men var inte nära att 
bärga poäng i Ale Kultur-
rum. Hemmalaget domine-
rade från avkast och piggast 
av dem alla var Simon Lil-
jeblad som gästerna om-
gående tvingades punkta. I 
försvarsspelet var framför 
allt målvakten David Niel-
sen en jätte.

– Han är fantastiskt bra 

just nu och spelar oerhört 
inspirerat. Jag är över lag 
väldigt nöjd med den in-
ställning som killarna visar 
när det är dags för match, 
men vår träningsfl it kunde 
varit bättre, säger Franzén.

Ale HF skaffade sig sex 
bollars försprång i halvlek 
och efter paus växte den 
ytterligare. Noterbart var 

att Joakim Samuelsson var 
Mr 100% från straffpunk-
ten. Sex av sex möjliga im-
ponerar. På måndag väntar 
Chalmers HK på bortaplan. 
Göteborgarna har bara ta-
git en poäng hittills och ska 
inte vara en omöjlig uppgift 
för obesegrade Ale.

PER-ANDERS
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Tredje raka för Ale HF

Simon Liljeblad var strålande såväl framåt som bakåt när Ale 
HF besegrade topplaget Baltic.

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Baltic 36-24 (18-12)

HANDBOLL

Beatrice Skyman och Kim 
Andersson plockade hem 
fyra medaljer av fyra möjli-
ga i årets ITF Swedish Open 
i Ljungby. En mycket stark 
insats av ”Bea” och Kim! Beat-
rice Skyman tog guld i tul och 
silver i sparring. Kim tog hem 
ett guld i tul och ett brons i 
sparring. Samtidigt sprang Ale 
Taekwon-Do upp till plats nio 
i Svenska Taekwon-Do Ligan.

Medaljer 
till ”Bea” 
och Kim
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