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Ahlafors Fria skola 
skolcupens stora vinnare
NÖDINGE. Fyra finaler 
och tre guld.

Ale Torgs skolcup i 
innebandy blev en dun-
dersuccé för nykom-
lingen Ahlafors Fria 
skola.

Ale innebandy firade 
stolt tio år för sin popu-
lära innebandyturnering 
för elever från årskurs 
1 till 9.

Det blev förvisso inget rekord-
deltagande i lag räknat detta år, 
men vem gnäller när hela 52 lag 
kommer till spel.

– Nä, inte vi i alla fall. Det 
är ett fantastiskt intresse och 
turneringen har betytt oer-
hört mycket för Ale IBF. Till 
den här säsongen startade vi tre 
nya ungdomslag som en direkt 
följd av skolcupen, säger inne-
bandyklubbens Helen Ahl-
ström.

Ale Torgs företagarfören-
ing var även i år huvudsponsor 
till turneringen, men också den 
nya fastighetsägaren Balder var 
med och finansierade.

– Det är vi naturligtvis väl-
digt tacksamma för.

Prischeckarna till segrande 
lag varierade från 1200 kronor 
till 2000 kronor. Alla tvåor fick 
800 kronor till klasskassan.

Ahlafors Fria skola som 
medverkade för första gången 
gjorde stor succé och vann års-
kurs 5, 6 och 8. I finalen i års-
kurs 9 fanns de också med, men 
där blev de tidigare skolkam-
raterna från Himlaskolan ett 
nummer för stora.

 Det arrangerades också 
en individuell skottövning. 
"Shootstar" för killar och tjejer. 
Vinnare bland killarna var Elias 
Lindegren som sköt bollen 
i imponerande 152,86 km/h. 
Bland tjejerna var Ofelia Ka-
velid bäst med 108,66 km/h.

– En lång och rolig helg är 
över. Vi är väldigt tacksam-
ma för all hjälp som föräldrar 
har bidragit med, hälsar Helen 
Ahlström.

I den äldsta klassen gjorde före detta skolkamrater upp i en laddad der-
byfinal. Ahlafors Fria skola mötte Himlaskolan 9C . Eleverna i Himlasko-
lan vann prestigekampen och finalen med 2-0.

I gruppen för årskurs åtta blev det seger för Ahlafors Fria skola som be-segrade Himlaskolan 8D i derbyfinalen med 3-0.

Ett tvättäkta derby i gruppen för årskurs 7. Aroseniusskolan 7C vann 

över Aroseniusskolan 7A1 med 1-0.

Ahlafors fria skola vann över Nolskolan klass 6A med 2-0.

Madenskolan 4A mötte klass 4B från samma skola och vann med 1-0.

Älvängenskolan 2C vann en utklassningsseger över Nö-

dingeskolan 2N med 5-0. 

I den yngsta klassen vann Nödingeskolan 1Ö över Nolskolan 

klass 1 A1 med 2-1.

– Nykomlingen slog till direkt

Nolskolan 1-3 A2  vann den täta finalen över 3Ö Nödingeskolan med 
knappa 3-2.

Ahlafors Fria skola klass 5.1 vann över Bohusskolan 5A med 3-1.
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