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Surfa trådlöst hemma  
från 199 kr/mån.
Med Telia Bredband kan du surfa snabbt och säkert, från 199 kr/mån. Just nu ingår en trådlös nätverks-
router och ett modem (värde 1090 kr) så att alla i familjen kan surfa var som helst där hemma, utan 
sladd. I Telia Bredband ingår ett komplett säkerhetspaket med antivirus, brandvägg, automatisk backup 
och säker lagring.

Besök telia.se/bredband, Telias butiker eller återförsäljare.

Erbjudandet gäller för privatpersoner t.o.m. 22/3-07 eller så långt lagret räcker, vid nybeställning av 
Telia Bredband med 18 månaders bindningstid. Erbjudandet kan inte kombineras med andra bredbands-
erbjudanden från Telia. Adsl-modem (värde 495 kr) och nätverksrouter (värde 595 kr) på köpet. Ingen 
engångsavgift. Månadsavgift från 199 kr/mån för 0,25 Mbit/s till 369 kr/mån för upp till 24 Mbit/s. 
Gäller när du ringer med Telia. Avgift för Telia Bas 125 kr/mån tillkommer. Antivirus och brandvägg ingår 
för pc och installeras på datorn. 500 Mb lagringsyta på Telia Säker lagring ingår. Ett trådlöst nätverks-
kort eller liknande i datorn krävs. Telia Bredband kan levereras till nästan alla adresser.

Trådlös 
nätverksrouter

och modem

(värde 1090 kr)

ÄLVÄNGENS
IDROTTSKLUBB

kallar till

ÅRSMÖTE
Onsdag 28 feb, kl 19 
i klubbhuset, Älvevi

Vi hälsar alla 
medlemmar
hjärtligt välkomna

Styrelsen

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
finns tillgängliga i klubbhuset 

fr o m 23/2.

Motioner till årsmötet skall vara 
inlämnade senast fredag 9/2.

Alelagen blev utan guldmedaljer i ÄIK-Cupen

Flickor 13 år var den ål-
dersklass som satte punkt 
för årets upplaga av ÄIK-
Cupen. För värdklubben 
Älvängen och dess lagkap-
ten Jenny Hedberg tog det 
slut i kvartsfinalen mot Sol-
lebrunns lag 1 som vann med 
matchens enda mål. Solle-
brunn som sedermera vann 
hela turneringen.

ÄLVÄNGEN. Alelagen 
blev utan guld när ÄIK-
Cupen i inomhusfotboll 
avgjordes förra helgen.

Silver är dock inte fy 
skam vilket noterades 
för Ahlafors andralag i 
P10 och Älvängens dito 
i P11.

Totalt avverkades 
143 matcher i fem olika 
åldersgrupper.

Hemmalagen hade inte turen 
på sin sida när ÄIK-Cupen 
spelades traditionsenligt sista 

helgen i januari. Närmast en 
triumf var Ahlafors IF:s tioår-
ingar, men i finalen mot Kode 
blev det dessvärre uddamåls-
förlust med 1-2. Samma öde 
råkade Älvängens P11 ut för 
som i en gastkramande till-
ställning föll med matchens 
enda mål mot Finlandia/
Pallo 1.

Kämpaglöden hos aktörer-
na var det sannerligen inget 
fel på. Publiken i Älväng-
ens Kulturhus fick se många 
jämna och täta matcher där 
de små marginalerna kom att 
fälla avgörandet. Underhåll-
ningsvärdet gick inte att klaga 
på och stämningen i hallen var 
bitvis hög, framförallt när ale-
lagen var i elden.

Pojkar 14 inledde cupspe-
let på fredagseftermiddagen 
och lagom till midnatt var 

det klart för den första prisut-
delningen. Azalea 2 tog hem 
pokalen efter finalvinst, 2-1, 
över Örby 1.

Lördagen spel drog igång 
tidigt på morgonen och fort-
satte sedan fram till sen kväll. 
P10 och P11 var de klasser 
som avverkades och dagen 
därpå ägnades åt P12 och tur-
neringens enda tjejklass, flick-
or 13.

Alla deltagare belönades 
med diplom och finallagen 
även med medaljer.

JONAS ANDERSSON

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

– Små marginaler i underhållande fotbollstuurneringrnering

  FINALRESULTAT

P14: Örby 1 – Azalea 2 1-2
P10: Ahlafors 2 – Kode 1-2
P11: Finlandia/Pallo 1 – Älvängen 2 1-0
P12: Utbynäs – Sävedalen 1-2
F13: Sollebrunn 1 – Vallen 2 1-0 (e str.)

NÖDINGE. En olycka 
kommer sällan ensam.

Först förlust mot 
Sporttjejerna och sedan 
nyckelspelaren nummer 
ett, Marie Karlsson, 
långtidsskadad.

– Ändå kunde vi gläd-
jas åt en väldigt bra 
insats, men visst är det 
svårt med tanke på att 
det både blev förlust 
och att vi fick vår spel-
motor skadad, säger 
NSK-tränaren Morgan 
Winsten.

Det blev en ny tung förlust för 
Nödinges handbollsdamer. 
Serietrean Sporttjejerna blev 
som väntat ett nummer för 
stort. Framför allt var Göte-
borgstjejerna fysiskt överlägs-
na. Det stabila bortaförsvaret 
lämnade inga luckor och enda 
utvägen var att skjuta på dis-
tans. Det gjorde Nödinge så 
gott de kunde. Niometerska-
nonen, Elina Mathiasson, 
noterades för åtta fullträffar. 

Marie Karlsson var en av få 
som lyckades ta sig igenom 
försvaret, dock bara vid fyra 
tillfällen. Det medförde att 
målproduktionen blev för 
liten från Nödingetjejerna 
för att hålla jämna steg med 
gästerna.

– Visst gör vi för lite mål, 
men vi släpper också in väl-
digt få. Det tycker jag tjejer-
na ska ha all heder av, konsta-
terar Morgan Winsten.

– En stor del i det täta 
NSK-försvaret hade målvak-
ten Idah Hessfeldt.

I slutet av matchen bröt sig 
Marie Karlsson igenom, men 
fick dessvärre en av gästernas 
försvarare över sig. Det ville 
sig inte bättre än att Karlssons 
nyckelben gick av.

– Mycket olyckligt. Det är 
ingen hemlighet att vi är ett 
lag med Marie och ett utan 
henne. Nu blir det svårt att ta 
poäng de resterande matcher-
na, säger Morgan Winsten.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tung skada för NSK


