
20  |  alekuriren   |   nummer 43  |   vecka 48  |   2007Sport

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 • www.battrebil.se

Aukt. återförsäljare & service

Bilverkstad

Fri lånebil

Bilar, nya & begagnade

4-hjulsinställning

Däckverkstad
Varmt välkomnaRäntefri avbetalning av service

Innebandy Damer division ett

Gör som Surte
– Åk med Surte buss

BANDY
Allsvenskan södra
Otterbäcken – Ale-Surte 3-9
Mål Ale-Surte: David Eriksson 3, 
Johan Grahn 2, Stefan Nilsson 2, 
Mathias Andersson 1, Johan Jane-
brink 1. Matchens kurrar: David 
Eriksson 3, Anders Pettersson 2, Gert 
Svensson 1.

Kungälv 2 +14 4
Ale-Surte 2 +7 4
Frillesås 2 +6 3
Målilla 2 +4 2
Lidköping 2 0 2
Otterbäcken 2 -5 2
Tjust bandy 2 -1 1
Nässjö 2 -1 1
Gais 2 -13 1
Jönköping 2 -11 0
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Innebandy Damer division ett

Lördag 8 december kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs IBF Göteborg

Älvängen

Söndag 9 december kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs KFUM Malmö

NÖDINGE. 141 matcher 
från fredag eftermiddag 
till söndag kväll.

Det blev en intensiv, 
men samtidigt väldigt 
lyckad fotbollshelg i Ale 
gymnasium.

– Vi är jättenöjda med 
vårt jubileumsarrang-
emang, säger Johan 
Andersson i Nolcupens 
tävlingsledning.

Nolcupen har blivit en av 

Ales verkliga idrottsklassiker. 
Den gångna helgen arrange-
rades den populära inomhus-
turneringen i fotboll för 30:
e gången. 70 lag fördelat på 
fem åldersklasser (P10, P11, 
P12, P13 och P14) resultera-
de i totalt 141 matcher.

– Det är inte annat än 
att man känner sig lite trött 
efter ha tillbringat ungefär 
40 timmar i Ale gymnasium 
sedan i fredags kväll. Det är 
dock värt varenda minut när 
man får höra all positiv re-

spons från deltagande fören-
ingar och inte minst från do-
marna, säger Johan Anders-
son.

Lyckad förändring
En nyhet för årets upplaga av 
Nolcupen var att arrangören 
hade övergett five a side till 
förmån för futsal. Johan An-
dersson tyckte att förändring-
en blev lyckad.

– Vi hade god hjälp av duk-
tiga distriktsdomare. Futsal-
reglerna är lite speciella, men 
jag tycker att det fungerade 
bra.

Publikintresset gick inte att 
klaga på. Omkring 600 perso-
ner löste entré under helgen, 
vilket får anses som en klart 
godkänd siffra.

– Jag tycker vi lyckades ge-
nomföra jubileumsupplagan 

med flaggan i topp. Det finns 
alltid saker som kan bli bättre, 
men i det stora hela har vi all 
anledning att vara belåtna. Vi 
ska sätta oss ned i nästa vecka 
och göra en djupgående analys 
av årets turnering och se vad 
som eventuellt kan förändras 
till nästa år, säger Johan An-
dersson och tillägger:

Tog ansvar
– Samtidigt vill jag passa på 
och tacka alla ledare och för-
äldrar som alla tog ett stort 
ansvar under cuphelgen. Utan 
alla ideella arbetstimmar som 
läggs ned skulle inte Nolcu-
pen kunna genomföras.

Rent sportsligt var grann-
klubben Ahlafors IF den för-
ening som lyckades allra bäst. 
AIF tog hem vandringspriset 
för bästa klubb i överlägsen 

stil.
– Vi har ett särskilt poäng-

system som vi går efter och 
Ahlafors IF var outstanding. 
De skrapade ihop 25 poäng 
och närmast efter var Floda 
och Cruz Azul med tio, säger 
Andersson.
Så här slutade finalerna i respektive 
åldersklass:
P10: Ahlafors – Cruz Azul 0-4
P11: Trollhättan BoIS – Hönö II 3-2
P12: Floda – Hisingsbacka 2-0
P13: ÖIS I – Älvängen 4-3
P14: Azalea I – Ahlafors 0-2

Högsta betyg 
när Nolcupen 
30-årsjubilerade
– Och Ahlafors IF blev bästa förening

Ahlafors IF:s P11-lag vann inte Nolcupen, men fick ändå den stora äran att ta emot vandrings-
priset för bästa klubb.

Det var många täta dueller när Nolcupen avgjordes för 30:
e året i Ale gymnasium. Här en match i P11 mellan Floda och 
Ahlafors.
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Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!
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Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Vill du hedra minnet av en
bortgången släkting eller 
vän? Ge då en minnesgåva
via Cancerfonden. De anhö-
riga får en hälsning från dig
– och cancerforskningen får
ett välkommet stöd i kampen
mot cancer. Meddela oss den
avlidnes namn och adressen
till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på
Cancerfonden!


