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NOL. I veckan spela-
des andra omgången i 
den nya ungdomsserien 
Vaknabollen.
Fotboll för ungdomar 
från 14 år som av någon 
anledning valt att inte 
delta i föreningslivets 
ordinarie fotbollsverk-
samhet.

– Det finns många 
som vill sparka boll, 
men som kanske inte 
orkar träna och tävla 
på samma sätt som 
normalt, därför har 
Vakna tillsammans med 
Nol IK skapat ett nytt 
forum för dem, säger 
projektledare Thomas 
Berggren.
Fem lag har anmält sig till spel 
i den första säsongen av Vak-
nabollen. Matcherna (2x20 
min) spelas på Nolängens 
grusplan och allt det praktis-
ka sköts av Nol IK:s herrlag.

– Det är ett väldigt posi-
tivt samarbete som finansie-
ras genom bidrag ur Vakna-
fonden. Vi har redan fått sig-
naler om att starta liknan-
de verksamheter inom andra 
idrotter, säger Berggren.

Grundtanken är att skapa 
ett rum där idrotten återigen 
bara är en lek.

– Fast det ska ändå vara 

på riktigt med matchtröjor, 
domare och strikta regler. 
Däremot behöver ingen träna 
eller konkurrera om en plats i 
laget, förklarar Berggen.

Varje lag får ha max två li-
censierade spelare och får 
innehålla både killar och 
tjejer.

– Det gick nog inte fram i 
år, eftersom vi bara har killar 
anmälda. Vad det beror på får 
vi fundera vidare på.

Bidraget ur Vaknafon-
den finansierar inte bara det 
praktiska arbetet, utan lagen 
har också fått matchtröjor 
dessutom har ett ståtligt vand-
ringspris köpts in. Lagen gör 
upp om en inteckning i Va-

knapokalen, men i potten 
finns också en hel del andra 
priser.

– Vi hoppas kunna arrang-
era en liten minigala när sä-
songen är över, avslutar 
Thomas Berggren.

Fotnot. Deltagande lag är: Biffarna IK, 
FC Champagne, Lokomotiv Novikov, 
Harvarna IF och Real Bohus.

Vaknabollen, en seriös fotbollsserie på skoj, avgörs på No-
längens grusplan i år. Fem lag med deltagare från 14 år och 
uppåt gör upp om Vaknapokalen. Varje lag får innehålla max 
två licensierade spelare, eftersom målgruppen är att nå de 
ungdomar som trots sitt fotbollsintresse valt bort verksam-
heten i de etablerade fotbollsklubbarna.
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– Det blev en tredjeplacering 
till slut.

Vad säger du om det?
– Jag får vara nöjd. De två 
första rundorna spelade jag 
hyfsat och låg på femtonde 
plats. På slutrundan gick jag 
tre under par, vilket förde 
mig uppåt i resultatlistan. 
Det blåste mycket och det 
var många i toppen som tap-
pade slag samtidigt som jag 
lyckades ta in en del.

Vad är förklaringen till 
den senaste tidens fram-
gångar?

– Jag tränar på ett mer disci-
plinerat och strategiskt sätt 
nu än tidigare. Jag ställer 
mig inte bara och slår iväg 
en hink bollar utan jag för-
söker få det så tävlingsinrik-
tat som möjligt. Jag tränar 
smartare helt enkelt.

Är det någon särskild 
detalj i spelet som du är 
extra nöjd med?
– Puttningen har varit rik-
tigt bra.

Vad väntar härnäst?
– Först ska jag till Norge 
och spela en tävling i Nord-

isk Leauge där jag siktar på 
en topp fem-placering. Där-
efter åker jag till Danmark 
och sedan väntar den tredje 
tävlingen i Telia Tour, som 
avgörs i Stockholm.

Det finns inga moln på 
himlen just nu?
– Nej, golflivet leker. Jag 
spelar avslappnat och bra. 
Det är bara hoppas att det 
fortsätter så.

JONAS ANDERSSON

...Rikard Karlberg, Ale GK, som inledde med 
en seger i den första Telia Tour-tävlingen på 
Ven. 

Hur slutade andra deltävlingen i Lund?

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

FOTBOLL I ALE
Lördag 26 maj kl 15.00

Sjövallen
Ahlafors – Jonsered

Tisdag 29 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Blå Staden/
Tingstad

Onsdag 30 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Råda

Onsdag 30 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Göta

Torsdag 31 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Cruz Azul

Fredag 1 juni kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Guldheden

Söndag 3 juni kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Alingsås

Söndag 3 juni kl 17.00
Nolängen

Nol dam – Lindome

Söndag 3 juni kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Eriksberg

Fredag 1 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Bjurslätt

Fredag 1 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Eriksberg

Vaknabollen har sparkat igånggång

Spelglädje och en stor portion dramatik präglade premiärom-
gången i Vaknabollen.


