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Provkör vårt 
Transportbilsprogram

på restaurant Lärkan
(rollsbo industriområde)

så bjuder vi på lunch!
Torsdag 9/10 klockan 11-14

NOL. Redan kvalklara 
Nol IK lyckades inte 
mobilisera tillräckligt 
motstånd mot Rödbo.

Hemmalaget lycka-
des däremot med 
konststycket att inte 
träffa mål med ett enda 
avslut på 90 minuter.

– Bedrövligt dåligt, 
det är bara att erkänna, 
sa Noltränaren Peter 
Karlsson.

Rödbo kämpar för sin exis-
tens i division 6 och matchen 
på Nolängen blev ett tyd-
ligt bevis på 
att devisen 
”motivation 
slår klass” 
gäller än. 
De blå sak-
nade också 
försvarsre-
sarna Anders Brandt och 
Magnus Källvik samt kvick-
fotade Erik Häggström.

– Jag räknar med alla tre 
i kvalet, sa Karlsson i snack-
et om det som blir säsongens 
höjdpunkt.

Klar serietvåa
Nol IK är klar serietvåa och 
får i en grupp med övriga tre 
grupptvåor kämpa om två 
platser i nästa års femma.

– Det ska vi klara av. Kil-
larna har gjort en bra säsong 
med undantag för några få 
matcher. Hade vi haft full 
fokus i samtliga matcher  
hade vi vunnit serien, menade 

en krtisk men förväntansfull 
hemmatränare.

Med lite bättre skärpa 
hade Nol tagit poäng även 
mot Rödbo. Det var den be-
römda sistapassen som inte 
hittade fram. Christoffer 
Andersson, lagets främste 
aktör på mittfältet, kostade 
till och med på sig att bränna 
en straff.

Rödbo som hade ledning-
en i paus drygade ut avstån-
det direkt efter avspark. Nol 
gjorde ett försök att sätta 
tryck på gästerna genom att 
bland annat flytta upp Claes 
Berglund i anfallet. Det gav 

laget bättre 
tyngd framåt, 
men ett friskt 
kämpande 
Rödbo lyck-
ades hålla 
undan.

Dramatisk höst
Nol avslutar nästa helg borta 
mot Albanska och veckan 
efter börjar kvalspelet. Det är 
bäddat för en dramatisk höst 
på Nolängen och för vissa kan 
det bli en skön repris.

– För exakt 20 år sedan var 
jag med och kvalade upp Nol 
till femman. Det vore kul att 
repetera den upplevelsen, be-
rättade Claes Berglund.

En favorit i repris är 
därmed beställd.

Motivation slog klass på Nolängen

Noltränaren Peter Karlsson var både nöjd och missnöjd i lör-
dags. Nöjd över att ha säkrat en kvalplats till femman, miss-
nöjd över insatsen i förlustmatchen hemma mot Rödbo.

Har ställt in siktet på division fem, men först ska Martin Er-
iksson och hans Nol kvalspela mot övriga serietvåor. De två 
främsta lagen i en serie om fyra går upp.

NOLÄNGEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 6D Göteborg, lörd 4 okt
Nol IK – Rödbo 0-2 (0-1)

Kom i yen nu!

Nu 
119.900:-

Förr 
129.800:-

Pris från 
151.400:-

Nu 
199.900:-

Förr 
227.100:-

Kanonpriser på årets alla modeller!

Priset gäller Suzuki Swift 1,3 Komfort, 
5-d och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 6,1 l/100 km, miljöklass 2005, 
koldioxidutsläpp (CO2) 140 g/km.

Priset gäller Grand Vitara 2,0 Komfort 5-d 
och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 9,1 l/100 km, miljöklass 2005, 
koldioxidutsläpp (CO2) 220 g/km.

Priset gäller Suzuki SX4 1,6 Komfort, 2WD 
och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 5,8 l/100 km, aut 6,4 l/100 km, 
miljöklass 2005, koldioxidutsläpp (CO2)
165 g/km, aut 182 g/km.

Suzuki Swift Suzuki Grand Vitara Suzuki SX4

Förr
135.800:-

Nu
119.900:-

Förr
227.100:-

Nu
179.900:-

Förr
151.400:-

Nu
139.900:-

Missa inte chansen att göra en riktigt bra 
bilaffär. Samtliga årets modeller som vi har 
kvar i lager kan du nu köpa till kanonpris. 

Välkommen till en bra bilaffär.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

KÖPER - BYTER - SÄLJER

031-500 510
Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör-sön 11-15

Allbilsverkstad!
Ingen fråga om cancer 
är för konstig.
020-222 111 
Cancerfondens informations- och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30.
infostodlinjen@cancerfonden.se


