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NÖDINGE. Det doftade 
fotbollsnostalgi lång 
väg när Janne Heros 
Pokal avgjordes förra 
lördagen.

Ett 50-tal spelare 
med förflutet i Nol IK 
drabbade samman i en 
jippoturnering om fyra 
lag.

Som prisutdelare 
hade arrangören lånat 
in den forne landslags-
försvararen och tillika 
ex-ängeln Glenn Hysén.

Det var inte resultaten i mat- cherna som var det viktigaste, 
utan snarare möjligheten att 
få återse före detta lagkompi-
sar och snacka gamla minnen. 
Många skratt och roliga kom-
mentarer fälldes under turne-
ringens gång, som hade döpts 
till Janne Heros Pokal.

– En hyllning till Jan ”Hero” 
Olsson, som är en ikon för alla 
oss NIK-are. Kul att han tog 
sig tid och kom hit idag, säger 
initiativtagaren och cupgene-
ralen Marcus Lager.

Turneringen kom att om-
fatta spelare födda 1965-
1982. Fyra lag, Charlies 
Änglar, Heros Pojkar, Fore-
ver Öivind och Young Bratz, 
gjorde upp om det mäkti-
ga vandringspris som motor-
sågskonstnären Björn Eds-

holm hade skapat.
– Detta ska bli en tradition, 

så av den anledningen kändes 
det rätt att ta fram ett tjusigt 
vandringspris, säger Marcus 
Lager.

18 matcher
Totalt avverkades 18 tiomi-
nutersmatcher under ledning 
av utmärkte domaren, Per 
Rehnlund. När slutsignalen 
ljöd för den sista kampen stod 
Young Bratz (spelare födda 
1978-82), som totalsegrare. 
Lagkaptenen Anders Isaks-
son, numera hemmahörande 
i Utsiktens BK, fick den stora 
äran att ta emot den jätteli-
ka pokalen av prisutdelaren 
Glenn Hysén.

– Hela arrangemanget 

blev jättelyckat och det var 
en hel del publik som följde 
matcherna. Efter turnering-
ens slut träffades alla spela-
re i Nödinge SK:s klubbstu-
ga för att käka korv tillsam-
mans. Stämningen var precis 
som den brukar, rå men hjärt-
lig, avslutar Marcus Lager.

Gamla NIK-are gjorde upp i Alehallen
– Och Glenn Hysén agerade prisutdelare

Marcus Lager hade tagit initiativet till 
Janne Heros Pokal, en fotbollsturne-
ring med idel gamla spelare från Nol IK. 
Det tjusiga vandringspriset hade mo-
torsågskonstnären Björn Edsholm til-
verkat.

Bäste målgörare i turnering-
en med sina sju fullträffar 
blev inte helt oväntat Niklas 
Zetterlund.

Lagkaptenen i Young Bratz, Anders Isaksson, tar emot vand-
ringspokalen av prisutdelaren Glenn Hysén.

Det första laget att vinna Janne Heros Pokal blev Young Bratz. Stående fr v: Mattias Jacksson, Jörgen Andersson, Pär Mark, Daniel Ljunggren, Glenn Hysén (prisutdelare), Anders Isaksson. 
Nedre raden fr v: Kristoffer Andersson, Mattias Hansson, Fredrik Lorentzon, Mikael Samuelsson. 
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