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Bara vinnare i Skolcupen

Älvängenskolan klass 1C besegrade Nolskolan Bullerbyn 2 i 
finalen med 3-2.

Även i årskurs 2 säkrade Älvängenskolan guldet med 1-0, då 
Saltkråkan Nolskolan 1-2 besegrades.

Ahlafors Fria Skola vann finalen i klass 3. Madenskolans 
klass 3A stod för motståndet, men fick ge sig med 2-0.

Bohusskolan klass 6A vann finalen med 2-1 över Madensko-
lan klass 6A.

Derbyt mellan Bohusskolan klass 4A och Surteskolan 4E 
slutade med seger för gulsvarta Bohus med 5-1.

Nolskolan klass 5B vann finalen över Tingbergsskolan med 
3-0.

Aroseniusskolan vann den äldsta klassen, årskurs 9. Ahla-
fors Fria Skola fick ge sig med 1-0.

Ahlafors Fria Skola tog sitt andra guld i årskurs 7. Bohussko-
lan klass 7A besegrades med 1-0.

Klass 8D Himlaskolan vann den täta finalen mot Bohussko-
lan klass 8c med 3-2.

NÖDINGE. 600 skol-
ungdomar deltog i Ale 
Innebandys populära 
Skolcup.
Publikmässigt rekord.
54 lag.
Två klasser från utan-
för, Tingberg Lödöse, 
Kungälv Älvkullen.
Skolcupen i innebandy ar-
rangerades för tolfte gången 
i Ale gymnasium. Elever 
från årskurs 1 till 9 gjorde 
upp prischeckarna. Finaler-
na i söndagskväll var raff-
lande värre. Sex av nio fina-
ler avgjordes med uddamå-
let. Störst framgångar hade 
Bohusskolan, Ahlafors Fria 
Skola och Älvängenskolan 
som vann två klasser var.

– Finalerna var väldigt väl-
spelade och bjöd på fin un-
derhållning, konstaterar Ale 

IBF:s ordförande, Hans 
Westerlind.

Prischeckarna på totalt 
21300 kronor sponsrades av-
företagarföreningen på Ale 
Torg och Ale IBF.

– Pengarna går oavkortat 
till klasskassan, berättar Wes-
terliind.

Upplaga nummer 13 av 
Ale Torg skolcup i inneban-
dy innehöll i år 54 lag, varav 
två från skolor utanför Ale 
kommun.

– Genom kontakter fick 
vi med oss två lag i grup-
per där vi behövde fylla på. 
De kom från Tingbergssko-
lan i Lödöse och Älvkullen i 
Kungälv. I framtiden kan vi 
tänka oss att utvidga skolcu-
pen ytterligare. Vårt koncept 
är både populärt och unik, 
säger Westerlind.

Att skolcupen har blivit en 

viktig del i Ale IBF:s verksam-
het råder det inga tvivel om.

– Det är vår klart störs-
ta rekryteringsbas. Varje år 
ökar förfrågningarna om att 
få börja spela innebandy efter 
skolcupen. Dessvärre kan vi 
inte möta det ökade intres-
set längre. Bristen på hallti-
der gör det omöjligt att starta 
fler lag. Vi gör så gott vi kan 
för att få med så många som 
möjligt, bland annat genom 
att slå samman åldersgrupper, 
berättar Hans Westerlind.

I skolcupen verkar det bara 
finnas vinnare.

Vilt jubel när Bohusskolan klass 4A vann finalen i Skolcupen. Här jublar Linnéa Eriksson till-
sammans med målskytten Edis Cuskic.

– Ale Torgs och Ale Innebandys samarbete bär fruktete bär frukt
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