
Skepplanda BTK (Bordtennisklubb) 

Historik från Skepplanda BTK:s hemsida 

På 1930-talet fanns en fotbollsförening i Skepplanda - Skepplanda IF. Föreningen hade gott om spelare men precis som 

de flesta landsbygder drabbades även Skepplanda av en stor flytt ifrån landsbygden. Andra världskriget stod för dörren 

och beredskapstjänstgöring gjorde att föreningen fick läggas ner i början av 1940-talet. 

 

De ungdomar som fanns kvar spelade bordtennis som fritidssysselsättning. Den 5 februari 1948 bildades således Skepp-

landa bordtennisklubb, SBTK. Under 10 år var det sedan bordtennis som gällde i föreningen. De Skepplandaungdomar 

som ville spela fotboll höll till i Alvhems IK eller i Älvängens IK. 

 

Efter enbart ha ägnat sig åt bordtennis beslöt man den 2 november 1958 att föra in en ny sektion i klubben - fotboll. De 

ungdomar som spelade i Alvhem och Älvängen kom hem till hemortens klubb. Året efter gjorde man i ordning den första 

fotbollsplanen, på marken där Garnvindeskolan ligger idag, och i April 1959 var det dags för den första seriematchen. 

Samtidigt startades ett pojklag. 

 

Efter att fotbollens inträde i SBTK har klubben följts av många viktiga händelser. De viktigaste har varit: 

1961 

Till division 6 i fotboll  

1962 

Klubbhuset (gästgivaregården) tas i bruk  

1964 

En ishockeykommitté tillsätts.  

1965 

Forsvallen tas i bruk.  

1967 

Ishockeyrinken klar. Den första handbollsmatchen i klubben spelas.  

1968 

Damfotbollen introducerades. (Bland dom första i Sverige). Till division 4 i bordtennis och för första gången division 5 i 

fotboll.  

1969 

B-plan tas i bruk.  

1970 

Handbollen i seriespel. Övervåningen av gamla klubbhuset byggs om.  

1973 

Handbollen får ett lyft genom att Skepplandahallen byggs om. Grusplanen tas i bruk.  

1975 

Ett seniorlag i ishockey i seriespel. En föräldraförening bildas.  

1978 

A-laget Herr i fotboll upp i division 4. Ett kraftigt utökat medlemsantal.  

1982 

Division 2 i handboll.  

1986 

Division 3 i fotboll för både dam och herr.  

1988 

A-planen breddas.  

1990 

Nytt klubbhus. Stefan Lövgren till Redbergslid.  

1994 

Åter till division 3 i herrfotbollen.  

1996 

Åter till division 3 i damfotbollen. Damlaget till slutspel i inomhus SM. IFK Göteborg på Forsvallen. 



1997 

En ny 7-mannaplan invigdes.  

1998 

50-årsjubileum.  

1999 

I år spelas Skepplanda cup för första gången med 5-mannafotboll för 8-åringar. (Bland dom första i Sverige).  

2000 

Division 2 i fotboll för damerna  

2003 

GF Hoppet går upp i SBTK. Start av gymnastiksektion Damlag fotboll i DM-final Peter "Erra" Eriksson tillbaka till 

SBTK 

2007 

Herrjuniorlaget deltar i Juniorallsvenskan Västra för första gången. 

2008 

Damlaget åter i Div 2 efter serievinst i Div 3 Södra. Anna Rehnlund tillbaka till SBTK. 

2009 

Forsvallen utökas med en altan och gym. Stig slutar som tränare för Damlaget, Christian tar upp jobbet. Herrlaget styrdes 

av Jonas Pinnen Andersson. Herrarna åker ut tidigt i dm mot FC. Trollhättan. 

2010 

Herrarna får kvala upp till division 4 men misslyckas. Damerna gör en bra säsong i div.2 

2011 

Damlaget faller ner i division 3 och herrarna kommer för andra året i rad tvåa i division 5. Arbete mot en konstgräsplan 

påbörjas. Benny Hansson väljer att inte kandidatera som ordförande efter fyra fantastiska år. Herrarna åker ut i kvartsfinal 

mot Elfsborg i DM men lyckas då kvala in till Svenska Cupen. 

2012 

Konstgräsplanen färdigställs och invigs med ett stort tårtkalas (44 olika tårtor) och fyrverkeri. Represetanter från komuns-

tyrelesen och Ale fritid är på plats under invigningen och Isabell Korn klipper bandet och håller invigningstalet. 

2014 

F15 laget vinner DM i futsal och kvalar in till SM. 

F15/17 kommer 2:a i DM och kvalar in till SM. 

Damlaget spelar div 1 Norra Götaland. 

Herrlaget tillbaka i div 4. 


