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NÖDINGE. Alecupen i 
inomhusfotboll avgörs 
traditionsenligt sista 
helgen före jul.

Söndagen den 21 
december är årets spel-
datum.

Turneringen avgörs i 
Alehallen, Nödinge.

Alehallen utgör även i år spel-
plats för Alecupen. Kommu-
nens bästa junior- dam- och 
herrlag ska koras.

– Det är positivt att kunna 
genomföra arrangemang-
et under en och samma dag. 
Vi hoppas att cupen ska locka 
mycket publik, säger Nö-
dinge SK:s kanslist Bengt 
Almqvist.

Den nya konstgräsmat-
tan som lades in i Alehallen i 
höstas kommer säkerligen att 
bidra till en mer underhållan-
de och bättre fotboll.

– Vårt nya underlag på-
minner mer om en vanlig 
gräsmatta utomhus. Rent fot-
bollsmässigt är det betydligt 
bättre än innan och helhets-
intrycket blir ett annat med 
den inbjudande gröna färgen, 
säger Bengt Almqvist.

Fyra juniorlag är anmäl-
da till årets turnering. Det är 
Ahlafors, Skepplanda, Bohus 
och Älvängen. De fyra lagen 
spelar en enkelserie där ta-
bellvinnaren står som slut-
segrare. 

Samma princip gäller för 
de tre damlagen, Alvhem, 
Ahlafors och Skepplanda. 
Här är nyblivna division 2-
laget SBTK skyhöga favori-
ter.

De nio herrlagen är förde-
lade i två grupper där de två 
främsta går vidare till semi-
finalspel. I den första grup-
pen har fjolårssegrarna Ahla-
fors IF sällskap av Skepplan-
da BTK (finallag förra året) 
samt de två division 6-lagen 
FC Ale och Alvhems IK. De 
två förstnämnda lagen bör av 

allt att döma ta sig vidare.
I femlagsgruppen, bestå-

ende av Bohus, Nol, Nö-
dinge, Surte och Älvängen, 
är det betydligt mer öppet. 
Lokaltidningen tippar emel-
lertid att Nol och Älvängen 
överlever gruppen och tar sig 
vidare till semifinal.

I samband med Alecupen 
passar lokaltidningen på att 
dela ut pris till kommunens 
främste fotbollsspelare under 
den gångna säsongen.

JONAS ANDERSSON

– Ja, så är det. Jag har 
bestämt mig för att träna 
Myckleby IK den närmaste 
säsongen.

Vad är anledningen till 
att du slutar i Blåvitt?

– Det skedde en omor-
ganisation, som skulle inne-
bära att jag skulle få lägga 
ännu mer tid på fotbollen. 
Det kan jag inte. Samtidigt 
kände jag för att träna ett 
seniorlag igen och Myck-
leby var det bästa alternati-
vet i mina ögon.

Vad känner du till om 
din nya klubb?

– Jag var själv här som 
sommarproffs med Blåvitt 
och vet att det är en välskött 
förening. Anläggningen är 
bra med tillgång till två egna 
gräsplaner.

Är tanken att du ska 
spela också?

– Ja, om kroppen håller så 
ska jag försöka göra det. 

Rykten placerade dig i 
Älvängens IK, fanns det 
någon sanning i de speku-
lationerna?

– ÄIK var en av de klub-
bar jag förde diskussion 
med, men till slut fastnade 

jag för Myckleby.
Vad vet du om Myckle-

bys spelartrupp?
– Inte så mycket. Jag vet 

bara att det är en blandning 
av gammalt och ungt och 
att ambitionen är att ta sig 
tillbaka till division fyra så 
snabbt som möjligt. Laget 
blev fjärden sist i fjol, men 
trillade ändå ur. På våren var 
man med och slogs i toppen, 
men på hösten tappade man 
många placeringar.

Lycka till!
– Tackar!
 JONAS ANDERSSON

…Peter ”Erra” Eriksson, 39 år, som varit ungdomstränare i IFK 
Göteborg de senaste två åren, men dessförinnan agerade spelande 
tränare i Skepplanda BTK.

Stämmer det att du har ett 
nytt tränarjobb på gång?

Hallå där...
Lottningen gjord för Alecupen

Ska Ahlafors IF få jubla över ännu ett guld i Alecupen? Divi-
sion 2-laget får i vilket fall som helst gälla som storfavoriter 
i herrklassen. Turneringen avgörs i Alehallen söndagen den 
21 december.

Arkivbild: Allan Karlsson
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CAMP BILIA I KUNGÄLV!
OSLAGBARA TÄLTPRISER PÅ SÅ GOTT SOM NYA VOLVOBILAR MED NYBILSGARANTI

570 mil, Svart Metallic , Hållare PET-flaska - bak, Larm - Volvo Guard, Färganp.trösklar/stötfång, 
Panelinlägg, Aktiva Bi-Xenon ljus, Vattenavvisande glas, Läderklädd ratt, Färddator, DSTC-Anti-
sladdsystem, Elhissar fram och bak m.m.

Volvo S60 2,4D Edition Momentum -08

CAMP-PRIS: 228 000:- CAMP-PRIS: 339 000:-

347 mil, Svart Metallic, Automatisk växellåda, Diesel, Aluminiumfälg Canicula 17, Elfällbara nack-
skydd bak, Spoilerljus dimljus fram, Elhissar fram och bak, Färddator, GPS, ECC, Parkeringshjälp 
bak & fram, Läderklädd ratt m.m.

Volvo S80 D5 AWD Summum -08

SE ALLA VÅRA OSLAGBARA TÄLTBILAR PÅ

WWW.BILIA.SE/CAMP
Nu öppnar CAMP-BILIA i Kungälv. Här kan du välja mellan mängder av nästintill nya 
Volvobilar med nybilsgaranti* i vårt stora biltält. Välkommen in på www.bilia.se/camp 
för att se alla våra nybilsgarantibilar vi har i lager!
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