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FOTBOLL
Träningsfotboll
Örgryte U 21 – Ahlafors A 1-0
Kommentar: Ahlafors IF, som nyligen 
säkrade nytt kontrakt i division 2, 
träningsspelade på onsdagskväl-
len på ÖIS-gården. Gästerna, som 
saknade flera av sina ordinarie 
spelare, bland andra Mattias Skån-
berg, Christian Gunarson och Rikard 
Nylander, stretade emot riktigt bra. 
Det var först under slutkvarten som 
hemmalaget tog över och tvingade 
Andreas Skånberg i AIF-kassen till 
flera fina ingripanden. Segermålet 
för de rödblå kom på straff genom 
ingen mindre än Jonatan ”Jonte” 
Lindström, vars moderklubb är just 
Ahlafors IF.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 16 
oktober deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 92 
2. Elsa Persson/Rickard Johansson
    87 
3. Nils Lindström/Stig Christenson   
    83 
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson
    78 
5. Ingrid Andersson/Ronny Anders-
son 73

BASKET
Division 3 damer

BK Facklan – Ale Basket 57 – 49
Poängplockare Ale: Karin Johans-
son 16, Nora Wever 8, Natalie Firth 
6, Cissi Ahlin 4, Frida Blomster 4, 
Amanda Magnusson 4, Therese 
Olsson 3, Ulrika Lord 2, Maria Thors-
son 2.

NÖDINGE. Guld i Sydcu-
pen och silver i Väst-
cupen.

Nioårige Pontus 
Engemoen från Nödinge 
har svarat för en fan-
tastisk säsong.

Pontus är utan 
tvekan en av motocros-
sens stora framtidsmän 
om han fortsätter att 
utvecklas på samma 
sätt som han hittills 
har gjort.

Pontus Engemoen tävlar för 
Stenungsund, men är också 

medlem i ÄMK. Han är en 
talang utöver det vanliga 
och  har redan låtit tala om 
sig. Av 53 startande i Väst-
cupen belade Pontus andra-
platsen efter segrande Niklas 
Karlsson från Falköping. I 
Sydcupen, där hela Skånes 
län ingår, fanns det emeller-
tid ingen som kunde stoppa 
Pontus. Den gångna helgen 
vann nödingesonen finalen i 
Kalmar.

– I år har Pontus tävlat i 65 
kubiksklassen, men nästa år 
går han kanske upp i 85. Det 
beror lite grann på hur mycket 
han växer under hösten och 

vintern, säger pappa Sven-
Erik Karlsson.

Pontus Engemoens främ-
sta egenskaper är att han är 
extremt startsnabb och att 
han har en vilja som kan för-
sätta berg.

– Det är bara segrar som 
gäller för Pontus, intygar 
Sven-Erik.

Lokaltidningen ber att få 
gratulera till framgångarna 
och önskar lycka till i fram-
tiden.

Crossförare med 
en oerhörd talang
– Pontus Engemoen vinnare av Sydcupen

En motocrosstalang. Pontus Engemoen, 9 år från Nödinge, vann i år Sydcupen i 65 kubiks-
klassen och blev totaltvåa i Västcupen.

CYKLAR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

GÖTA. 16-årige Niclas 
Olsson från Göta avslu-
tade sin debutsäsong i 
Volkswagen Polo Cup på 
tyska Hockenheimba-
nan med en pallplats. 

Niclas kvalade in som 
tvåa, årets bästa start-
position och slutade 
trea efter att länge ha 
legat tvåa i loppet.

– Det känns fantas-
tiskt bra att få avsluta 
säsongen på pallen, 
säger Niclas Olsson.

– Jag låg länge tvåa och blev 
omkörd mot slutet men jag 
visste att jag var snabbare och 
jag hade däck kvar att göra 
en attack. Tyvärr kom säker-
hetsbilen ut och vi fick avsluta 
loppet under gulflagg, berät-
tar Niclas Olsson efter att ha 
säkrat bronspengen på Hock-
enheimbanan.

Med tredjeplatsen bärgade 
Niclas en sammanlagd sjätte-
plats i mästerskapet och mål-
sättningen för i år är upp-

fylld.
– Jag är jättenöjd. Jag har 

slagit många killar som är inne 
på sin andra säsong och jag har 
lärt mig oerhört mycket det 
här året. Det är det sista racet 
på säsongen som alla minns 
och det känns jättebra att ha 
det här resultatet med i baga-
get över vintern. Det betyder 
mycket inför kommande för-
handlingar om styrningar till 
nästa år, säger Niclas Olsson.

Volkswagen Polo Cup 
kördes som vanligt tillsam-
mans med DTM och för 
Niclas innebar tredjeplat-
sen dubbel glädje i och med 
att Mattias Ekström tog hem 
slutsegern i DTM.

– Mattias har varit ett stort 
stöd till både mig och min 
bror Patrik under många sä-
songer och han förtjänar 
verkligen segern. Nu ska jag 
iväg och fira tillsammans med 
Mattias och gratta honom or-
dentligt innan vi packar bilen 
och åker hem.

Niclas Olsson avslutade 
med pallplats

RESULTAT

VOLKSWAGEN POLO CUP PÅ 
HOCKENHEIM

KVALIFICERING
1   A. Rambow  2.03,253
2   N. Olsson                          2.03,297
3   A. Pfister                          2.03,372
4   S. Paulsen  2.03,433
5   A. Simonsen  2.03,475
6   C. Dressler  2.03,489

RACE, 8 VARV
1   A. Rambow 17.26,664
2   A. Pfister                      + 0.00,690
3   N. Olsson                       + 0.02,531
4   A. Simonsen                 + 0.03,348
5   N. Bastian                      + 0.04,148
6   C. Dressler                      + 0.05,171

MÄSTERSKAPSTABELL, 
SLUTSTÄLLNING
1    C. Dressler           379
2    A. Pfister                                  353
3    S. Paulsen           341
4    A. Simonsen           335
5    A. Rambow           242
6    N. Olsson                                  230

Ale HK tappade i slutet

Marcus Persson i fart är ytterst svårstoppad. I förlustmatchen borta mot Särokometerna blev 
Marcus bäste målskytt med fem baljor.

ALE. En av fyra möjliga.
Det blev en mager poängskörd i de 

två senaste matcherna för Ale HK:s 
herrar.

Ändå är det optimistiska tongångar 
runt laget.
Särökometerna borta i söndags kväll var inte 
mycket att säga om. Hemmalaget var överlägs-
na på alla positioner och ledde redan i halvtid 
med åtta mål.

–Deras Peter Andersson, tidigare i Red-
bergslids IK, bombade sönder oss och gjorde 
nio spelmål, berättar lagledare, Frank Wahl-
qvist.

Då var det roligare att prata om onsdagens 
drabbning med serieledande HK Fjärås.

– Killarna var revanschsugna och svarade för 
en fenomenal insats. Jag lider verkligen med 
dem, att de inte fick åka hem med full pott, 
säger Wahlqvist.

Ale HK angav tonen från första avkast och 

ledde i halvlek med 12-10. Efter paus var Ale 
HK uppe i en fyramålsledning, men hem-
malaget gav inte upp. Till sist hittade de rätt 
recept –dubbelpunkt på Fredrik Berggren 
och Marcus Persson.

– Vi blev ställda och vår orutin lyste igenom. 
Det här får vi träna på för det kan hända igen, 
menar Wahlqvist som ändå var nöjd med stora 
delar av vad laget presterade. 

Ale HK kom plötsligt i underläge, men pla-
nens gigant, Daniel Jannesson, visade stor 
kyla i slutet och såg med två nätkänningar till 
att matchen slutade oavgjort.
Mål Ale mot Särökometerna: Marcus Persson 5, Marcus 
Hylander 3, Mattias Wahlqvist 2, Fredrik Berggren 2, Anton 
Thunberg 2, Henrik Karlsson 1, Richard Lidarp 1. Matchens 
kurrar: Marcus Persson 2, Christer Olsson 1.
Mål Ale mot Fjärås: Daniel Jannesson 9, Marcus Persson 
4, Fredrik Berggren 3, Marcus Hylander 3, Henrik Karlsson 2, 
Jonas Ahlberg 1, Richard Lidarp 1. Matchens kurrar: Daniel 
Jannesson 2, Fredrik Berggren 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BOHUS. Lördag 20 
oktober invigs Sveri-
ges andra bandyhall.

Det blev i Västerås, 
men kanske var det 
tack vare Ale-Surtes 
ordförande.

–Jag stressade 
dem när jag sa att vi 
tänkte köra runt den 
20:e, säger Rolf Eng-
ström och skrattar 
som god trea.

För Sveriges tredje inom-
hushall för utomhusbandy, 
den hamnar i Bohus och på 
Jennylund. Det råder det 
inga tvivel om.

– I veckan som kommer 
sätter vi upp de sista tak-
stolarna och om cirka 10-
11 dagar spolar vi nog isen, 
spekulerar Engström.

När invigningen är pla-
nerad vill han inte svara på, 
men låt oss gissa att det blir 
tio dagar in i november.

Arbetet har flutit på helt 
problemfritt. Engagemang-
et från medlemmarna är 
maximalt och budgeten ser 
ut att hålla.

Fyra miljoner
–Vi skulle gärna vilja ha in 
de sista miljonerna också. 
Namnet på hallen är fortfa-
rande inte sålt. Det finns ett 
antal intressenter, men det 
är klart att det inte är vem 
som helst som kan lägga upp 

fyra miljoner på tio år. Det 
är vad namnet är värt, säger 
Engström.

Att det är en god affär 
lovar han också.

Stor uppmärksamhet
–Mediabevakningen 
kommer vara oändlig. Vi 
bjöd hit Sveriges television 
för att få deras synpunk-
ter på utformningen av ka-
meraplatser och den teknik 
som de behöver tillgång till. 
De visade stort intresse och 
kommer att bevaka hallen. 
Uppmärksamheten i media 
blir större än någon kan fö-
reställa sig, myser Rolf Eng-
ström.

Invigningen närmar sig
– Snart tak över Jennylund

Lussekatten är död!
– Länge leve

semlan!

Rolf Engström, ordförande 
i Ale-Surte BK.
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