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Alevi - Nygård
Söndag 11 maj kl 10

Servering • Lotterier 
Tombola • Hoppborg 
Ungdomsfotboll m.m.

Nygårds IF

KnalleMarknad

Välkomna!

Arrangör

För tredje året i rad deltog 
Ale IBF:s P95-lag i TV-
Boden Cup i Fredrikstad i 
Norge. Med ett uddamål tap-
pades semifinalen mot Nor 92 
i en spännande och tät match 
som lika gärna kunnat gå Ales 
väg.

Vägen fram till semifinal 
var felfri för Ales del. Seger-
siffror som 12-1, 10-0, 5-2 
och 10-1 i Ales favör talar för 
sig själva, alelaget var ohotat 
fram till semifinal. 

Lite anmärkningsvärt är 
att oslolaget Sveiva, med 
spelare födda 1997-1998, var 
det lag som erbjöd bäst mot-
stånd. De spelade i en äldre 
åldersklass för att få lite tuf-
fare motstånd. I den matchen 
var Ales spelare missnöjda 
över den, enligt dem själva, 
lite klena målproduktionen, 
de vann ”bara” med 5-2. Ska 
det skyllas på något kan det 
möjligen vara att morgon-
matcher aldrig varit alelagets 
starka sida.

Liten eller stor vinst, Ale 
gick obesegrade från grup-
pen och fick i kvarten möta 
Bygdöy/Mon som blev tvåa i 
en annan grupp. Av det söm-
niga under morgonmatchen 
syntes inte ett spår, Ales insats 
i kvarten var rena uppvis-

ningen. I ett rasande tempo 
spelade alelaget härligt fin 
innebandy och det andra 
laget fick knappt ha bollen 
alls. Inte ens när Ale fick en 
spelare utvisad lyckades mot-
ståndarna åstadkomma något 
konstruktivt. Att de till sist 
ändå lyckades få in ett mål var 
mera tur än skicklighet och 
när slutsignalen gick hade 
Ale krossat Bygdöy/Mon 
med 10-1.

Riktigt motstånd
I semin mötte Ale Nor 92 
och fick för första gången 
riktigt motstånd. Matchen 
var så jämn en match kan bli. 
Ale hamnade under med 1-0, 
gjorde 1-1, släppte till 2-1, 
tog ifatt till 2-2, tog ledningen 
med 2-3, släppte till 3-3. Lite 
oturligt i slutet lyckades Nor 
92 göra ett fjärde mål på fri-
slag och då fanns inte tid kvar 
att utjämna. 

Hade det varit oavgjort 
vid slutsignalen hade mat-
chen avgjorts på straffar, en 
nästan omänsklig press att 
sätta på spelare i den åldern. 
Med tanke på det var det trots 
allt bättre med ett avgörande 
under matchtid. Och Ales 
målvakt, Ludvig Rhodén, 
blev utsedd till matchens 

lirare. Han storspelade i mål 
och räddade flera givna mål-
chanser.

Om idrott varit fullt ut 
rättvist hade det varit Ale och 
Nor 92 som gjorde upp om 
guldet i en final eftersom de 
var turneringens bästa lag. 
Nu blev det istället ett av två 
lag som Ale sannolikt hade 
slagit som fick spela final mot 
Nor 92. 

Men det var ändå ett gäng 
nöjda och glada killar som 
vände tillbaka till Sverige i 
söndags eftermiddag. De har 
gjort en fin turnering och 
lämnade Fredrikstad med 
flaggan i topp. Av 16 delta-
gande lag blev Ale delad trea, 
ett resultat att vara stolt över.

Marie Sjödin
Föräldrarepresentant

Ales IBF:s P95 till semifinal i Norge

Ale IBF:s P95 tog sig till semifinal i TV-Boden Cup i 
Fredrikstad. Överst från vänster: Jonas Sjödin Andersson, 
Erik Nordqvist, Jesper Eriksson, Fredrik Johansson, Oscar 
Otter, Joakim Rosenqvist, Jesper Baggersgård och Sebastian 
Ahlqvist.

Sittande: Tobias Johansson, Johannes Olsson, Jesper Sau-
nela, Samuel Marainen-Uhlin, Philip Lundgren, Hampus Niemi 
och Rasmus Karlsson. Liggande: Ludvig Rhodén (mv).

Längst bak, tränare/ledare fr v Christian Westerlind, Björn 
Andersson och Leif Karlsson.

ÄLVÄNGEN. Att förlora 
med uddamålet tillhör 
inte det trevligaste i 
fotbollssammanhang.

Men det fick Älväng-
ens IK:s manskap upp-
leva i senaste hemma-
matchen.

Kode vann med mat-
chens enda mål på 
Älevi.

Efter en mållös första halv-
lek där både sol och vind var 

till stort besvär, gick ÄIK in 
till pausvila med stora för-
hoppningar inför den andra. 
Men vad hände? Minutvisa-
ren hade inte snurrat ett varv 
innan Kode tog ledningen 
med 1-0 efter hörna.

Några minuter senare var 
man beredd på utjämning, 
men Niklas Anderssons
skott tog utanför. Sedan hade 
ÄIK ett flertal vassa tillbud 
men Kodeförsvaret lyckades 
verkligen försvara sig med 
mycket folk framför målbu-

ren. En gyllene chans hade 
Ranko Stanic i slutminuten, 
men ribban satte stopp för 
kvitteringsbollen.

ÄIK tvingades i denna 
match undvara fem man från 
förra matchen, däribland 
Jimmy Thörnqvist. Vidare 
försvann pålitlige Axel Lin-
dergren på grund av skada 
redan efter dryga kvarten. 
Så inte var det någon munter 
lördag för ÄIK.

– Nu hoppas vi att det är 
slut med motgångarna och 

ser fram emot bättre resultat i 
fortsättningen, sade tränaren 
Håkan Tidstrand till slut.

Ny hemmaförlust för ÄIK
– Kode vann med uddamålet

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Tyvärr tar Ranko Staniks nick 
i ribban minuten före slutet.

NOL. Alederbyt mellan 
Nol och Nödinge blev 
just så spännande och 
nervkittlande som de 
flesta förutspått. 

Då NSK i matchens 
slutskede slog in 
reduceringsbollen till 
2-1 blev det verkligen 
påfrestande för hemma-
lagets supportrar.

Men duktige målvak-
ten, Mattias Olsson, såg 
till att inga flera bollar 
hamnade i Nolkassen 
och hemmalaget kunde 
stå som segrare med 2-
1 (2-0).

Målen tillkom i slutet av res-
pektive period. Hemmalaget 
prickade in sina båda fullträf-
far minuterna före pausvilan, 
medan NSK:s fullträff kom i 
den 85:e minuten.

Matchen på välansade 
Nolängen var välbefolkad och 

utrymmet på södra långsidan 
var helt upptaget. Och det är 
sådant som gläder klubbkas-
sören.

Skall man döma av spelet, 
som var ganska jämt, bör båda 
klubbarna ha stora chanser 
att tillhöra topplagen under 
säsongen.

Nol har plockat till sig ett 
flertal nyttiga spelare som 
tränarparet, Peter Karls-
son/Ted Ceder, kommer 
att få stor glädje av. Anders
Hedlund och Fredrik Nils-
son från SBTK, Målvakten 
Mattias Olsson, Claes Berg-
lund och Magnus Källvik

från Ahlafors IF samt Dennis
Nordqvist, NSK, är spelare 
som går direkt in i laget.

Nol derbyvann mot Nödinge

PÅ NOLÄNGEN
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Helblåa Nols IK i hård kamp i derbyt mot Nödinge. NIK vannHelblåa Nols IK i hård kamp i derbyt mot Nödinge. NIK vann 
den jämna matchen på Nolängen med 2-1.den jämna matchen på Nolängen med 2-1.

LÖDÖSE. Det blev 
ingen munter division 
5-premiär för Lödöse-
Nygård  då gästande 
Vänersborgs IF kom 
sågs och segrade med 
hela 4-0 i lördagsmat-
chen på Tingevi.

Men arrangörsklub-
ben lät inte publiken bli 
missnöjd över nederla-
get. 

Direkt efter slutsig-
nalen fick de som var 
godissugna plocka åt 
sig läckerheter som 
kastades ner från 
klubbhusets tak.

Trots de stora siffrorna ansåg 
tränarparet, Niclas Stranne/
Peter Danielsson, att premi-
ären var som väntat.

– Vänersborg  tillhörde 
toppen i femman förra 
säsongen och med det mate-
rial de visade upp i denna 
match vore det en stor besvi-
kelse om de inte tar steget 
upp till fyran, förklarade trä-
narparet.

– Nu har vi kommit upp i 
femman och då skall vi verk-
ligen  kämpa och ge allt, sade 
Stranne  som gav extra beröm 
åt Jimmy Aronsson och 
Stefan Sandblom.

Storförlust i premiären för 
Lödöse/Nygård
– VIF vann på Tingevi med klara 4-0

PÅ TINGEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Hemmalaget i helvitt förlo-
rade kampen på Tingevi, men 
på bilden har man lyckats 
kämpa ner en motståndare.

Här får delar av den yngre 
publiken lite godis som Lars 
Hansson från Ica Matkassen 
kastar ner från klubbhusets 
tak. 

LOPPMARKNAD
Huset skall bort

Gamla idrottsplatsen, Brandsbo
Allt till vrakpriser. 

Porslin, bestick, möbler m.m. 
Först till kvarn. 

Pingstdagen 11/5 kl 12-18

Är Du fi skeintresserad?
Välkommen till vår fi skeskola!
Start: den 12 maj klockan 18.00

Badplatsen Vimmesjön
Utrustning fi nns att låna.

Vi bjuder på korv för grillning.
Vill Du veta mer ring 0303-96241 

eller 0303-746711

Fiskeklubben King Salmon Nordfi sh, Nödinge


