
NUMMER 41         VECKA 45| 17SPORT

Upp på tå – här kommer SBTK!

Skepplandas kvalhjältar. Eftermiddagen i Fristad där den avgörande kvalmatchen till division fyra kommer dessa killar sent att glömma. Seger med 2-0 efter en nervig tillställning och firande utan 
gränser i dagarna två. Under säsongen har förutom dessa grabbar lagets öde vilat tungt på veteraner som Jonas Bäck, Svante Larsson, Jimmy Johansson och Emrik Eklund som alla har fått rycka in 
när tillgången på spelare varit begränsad. Nästa år spelar Skepplandas herrar i fyran och damerna i ettan, vilket gulsvart år!

FRISTAD. Skepplanda 
BTK:s herrar är tillbaka i 
division fyra.

Laget vann rättvist 
den avgörande matchen 
mot Torestorp-Älekulla 
med 2-0.

Guldhattarna flög på, 
champagnen sprutade 
och glädjen var total.

En dramatisk säsong för 
Skepplanda BTK:s herrar 
är till ända. I sista omgång-
en spelade laget 0-0 mot 
Främmestad, vilket räckte 
för att rädda silverplatsen i 
serien och kval till division 
fyra. Efter segrar mot Sä-
tila och Levene-Skogslund 
väntade skiljematch mot To-
restorp-Älekulla på neutral 
plan. På darriga ben gjorde 
de gulsvarta spelarna entré 
på Hedens IP i Fristad. Som 
tur var hade Torestorp-Äle-
kulla också nerverna utom 
kontroll. Det var långt ifrån 
något skönspel som den 150 
personer stora publiken fick 
se. Det var ändå SBTK som 

skulle tog kommandot. An-
fallsduon Mattias Johansson 
och Christian Rönkkö som 
varit effektiv i kvalet jobbade 
fram en klar målchans, där 
Rönkkös avslut höll mindre 
god klass. Det dröjde istäl-
let till 30:e då  Jonathan 
Westlund nickade in 1-0 ef-
ter hörna, skarven kom från 
Mattias Johansson. Målet 
var förlösande och lugnade 
de gulsvarta nerverna. To-
restorp-Älekulla som öst in 
mål tidigare under säsongen 
tvingades försöka flytta upp, 
men lyckades inte testa den 
gulsvarta målvakten vid ett 
enda tillfälle.

Suverän backlinje
– Backlinjen har varit suve-
rän hela hösten och då är det 
inte så svårt att vara målvakt. 
Jag visste att de skulle få svårt 
att få hål på oss, men visst 
var det nervöst. Det hade va-
rit grymt att förlora idag, sa 
Skepplandas ursäkre burväk-
tare och årets gulsvarta spe-
lare, Markus Samuelsson, 
som höll sin 16:e nolla.

Noterbart är att Skepp-
landa hållit nollan i samtliga 
kvalmatcher och faktiskt inte 

släppt in ett mål sedan 12 
september.

– Egentligen var jag ald-
rig orolig. Vårt försvarsspel 
har varit klanderfritt den se-
naste tiden och jag visste att 
vi skulle göra minst två mål 
framåt, sa assisterande trä-
naren Emrik Eklund över-
tygande.

I andra halvlek bjöd Tore-
torp-Älekulla på ett snyggt 
självmål och Skepplanda 
kunde spela av matchen. 
Backlinjen med Emil Frii, 
Oscar Frii, Alexander An-
dersson och Niklas An-
tonsson gjorde det svårt för 
motståndarna att komma 
till avslut. När dessutom Jo-
nathan Westlund och Tobi-
as Ottossons främsta egen-
skaper är just det defensiva 
spelet blir den gulsvarta för-
svarsmuren ogenomtränglig.

Spelar stabilt
– De spelar oerhört stabilt. 
Det var rättvist, inget att 
säga om, kommenterade 
Toretorp-Älekullas målvakt 
Hampus Strömberg.

Efteråt bröt det stora 
gulsvarta jublet ut och guld-
hattarna åkte äntligen på.

– Det här har vi sett fram 
emot och vi var riktigt stabi-
la idag, men jag borde kan-
ske ha bidragit med ett par 
mål, sa anfallaren Christian 
Rönkkö och hänvisade till 
kanonen som tog i ribban 
och studsade ner på mållin-
jen i början av andra halvlek.

Mattias Johansson erkän-
de att motståndet inte har 
imonerat i kvalet.

– I de här matcherna har 
vi varit klart bäst.

Utanför omklädnings-
rummet stod ordföranden, 
Benny Hansson, med ett 
brett leende.

Vilket år!
– Vilket otroligt år! Det är 
nästan så man inte tror att 
det är sant. Tjejerna går upp 
i ettan och killarna spelar i 
division fyra nästa år. Fan-
tastiskt!

Det är bara att stämma 
in! Blir serieindelningen rätt 
kommer fotbollspubliken i 
Götaälvdalen ha sex derbyn 
att se fram emot. Göta BK, 
Edet BK och SBTK i samma 
serie blir härliga gobitar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Skiljematch kval till div 4
Skepplanda - Torestorp-Älekulla 2-0

FOTBOLL

Linus Karlsson skojade friskt på både vänster- och högerkanten. 
Ett redan darrigt försvar blev inte tuffare under matchens gång.

Christian Rönkkö vädrade kanonen, men närmare än en ribb-
träff kom inte SBTK:s giftige anfallare denna gång.

Jonas Trysberg och Surte BK kryssade i Ale Arena mot seriekollegan Jönköping i måndagskväll.

Förkylt Surte kryssade i genrepet
BOHUS. Surte BK spela-
de oavgjort i genrepet 
mot Jönköping.

Det var ett förkylt 
hemmalag, utan flera 
tongivande spelare som 
tog emot i Ale Arena.

– Vi ställer alltid upp 
med bästa laget och jag 
är nöjd med prestatio-
nen, sa SBK:s tränare 
Johnny Samuelsson.

Jönköping tillhör de favo-
rittippade lagen i bandyall-

svenskan och precis som Surte 
saknade de några av de vassaste 
spelarna. Det blev en tämligen 
medioker bandyunderhållning 
inför de närmast sörjande. 
Resultatet var inte mycket att 
säga om, men hade Surte haft 
marginalerna på sin sida kunde 
det mycket väl ha blivit seger.

Matchen var inte mer än 
någon minut gammal när 
Magnus Karlsson satte rib-
ban. Mattias Timan blev is-
tället kvällens första målskytt 
sju minuter in i matchen, men 
gästerna kom tillbaka. 

– Jag tycker ändå att vår 
första halvtimme är piggast 
och 2-2 i halvlek kändes rät-

tivst. Oavgjort mot Jönköping 
är ett bra resultat, menade 
Samuelsson.

Lagen gjorde varsitt mål ef-
ter paus, men någon riktig iver 
efter att vinna matchen syntes 
inte.

I Surte imponerade främst 
Johan Janebrink och Jonas 
Trysberg som såg riktigt heta 
ut.

På onsdag är det seriepre-
miär hemma mot Gripen och 
Johnny Samuelsson vet vad 
han hoppas på.

– Ja, det hade suttit fint med 
en skrällarnas afton direkt i 
premiären!
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Genrep Ale Arena, månd 3/11
Surte BK – Jönköping 3-3

BANDY


