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Baskettalangerna Johan Karlsson och Jeff Torberntsson 
från Älvängen spelade 3-5 April sista omgången EYBL 
för P95 (European Youth Basketball League) i Lettland.

De gick segrande ur alla fem matcherna med sitt KFUM 
Göteborg och etablerade sig därmed till den högsta divi-
sionen till nästa säsong när Europaäventyret fortsätter.

Alekillar oslagbara i Lettland

GÖTEBORG. Det bör-
jade i dur, men slu-
tade i moll.

Trots en smakstart 
med mål redan i den 
första spelminuten 
tvingades Nol IK ta 
stryk i premiären mot 
Bjurslätt.

Göteborgarna vände 
och vann med 3-1.

Nol IK är skyhöga favori-
ter i årets division 6 D Gö-
teborg. Truppen har säker-
ligen tillräckligt med rutin 
för att snabbt komma över 
onsdagens premiärförlust 
mot Bjurslätt.

– Jag är inte orolig. Vi 
borde ha avgjort den här 
matchen under den första 
halvtimman då vi skapade 
en mängd klara målchan-
ser, säger NIK-tränaren 
Peter Karlsson.

Knappt hade matchen 
hunnit börja förrän ny-
förvärvet från Överås BK, 
Pierre Wigeborn, gjorde 

1-0 till gästerna. NIK hade 
sedan bud på ytterligare full-
träffar, utan att hitta rätt.

– Vi ska kunna stänga 
matchen, säger Peter Karls-
son.

Istället för 0-2 tilläts 
hemmalaget sticka upp och 
göra 1-1 innan pausvilan. 
Målet blev en injektion för 
Bjurslätt samtidigt som ale-
laget föll tillbaka.

– Efter deras kvitte-
ring blev det krampaktigt. 
Kanske att det smög sig in 
lite nervositet hos killarna, 
analyserar Karlsson.

Tyvärr har Nol fått sin 
ordinarie målvakt, Mattias 
Olsson, skadad. Ett brutet 
finger satte stopp för spel 
i premiären och ytterligare 
någon månad framöver.

– Mot Bjurslätt ställ-
de vi upp med Peter Jo-
hansson mellan stolparna, 
men på fredag då vi möter 
Sparta hemma på Noläng-
en kommer Martin Johans-
son att vakta kassen, avslu-
tar Peter Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Nol premiärföll 
mot Bjurslätt

GUNNARED. Historien 
upprepar sig. 

Precis som tidigare 
vårpremiärer har ÄIK 
svårt att övertyga.

Marieholm vann skär-
torsdagens drabbning 
på Gunnareds konst-
gräsplan med klara 4-0.

Efter dryga kvarten hade 
hemmalaget spikat paus-
siffrorna, 3-0. Målen tillkom 
efter olyckliga ingripanden 
av ÄIK-försvaret. Sedan tog 
hela laget sig samman och 
bjöd upp till ett bättre mot-
stånd och kunnande. Men 
den olyckliga inledningen 
gick aldrig att reparera.

Efter paus var det faktiskt 
ÄIK som stod för de flesta 
anfallen, men lyckades aldrig 
skaka hemmaförsvaret som 
helt gick in att hålla målet 
fritt. Marieholm fick ytter-
ligare ett mål bakom Johan 
Wester. Det tillkom i mitten 
på slutperioden. I övrigt visade 

Johan säkra ingripanden och 
kommer säkert att slåss om 
målvaktsposten tillsammans 
med Patrik Johnsson.

Matchen spelades på Gun-
nareds konstgräs och samt-
liga verkade trivas i stället 
för hårda grusplaner. Det är 
något som Ale kommun bör 
sikta in sig på.

Nu kommer matcher-
na med jämna mellanrum. 
Redan på torsdag är det bort-
amatch mot Finlandia-Pallo 
och fredagen den 24 blir det 
återigen utflykt mot hårdsat-
sande Bergsjö.

Marieholm nollade 
ÄIK i premiären

Fyra hemmaspelare och sju ÄIK-are kollar efter påskkäringarnas färd till Blåkulla, men siktet 
är troligen inställt på bollen.                Foto: Allan  Larson

KOLL PÅ ÄIK

Allan Larson
info@alekuriren.se

HEMMAPREMIÄR!HEMMAPREMIÄR!
Division 2 Västra Götaland

Söndag 19 april kl 17.00

Matchvärd:

AhlaAhlafors IFfors IF vsvs JonseredsJonsereds IF IF
Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg

Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 
10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Marieholm – Älvängen 4-0 (3-0)

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Bosna 3-2
Mål NSK: Robert Maxe, Shewan 
Fattah, självmål.

Bjurslätt – Nol 3-1
Mål NIK: Pierre Wigeborn.
Matchens kurrar: Pontus Åkerhage 
3, Christoffer Andersson 2, Anders 
Hedlund 1.

DM Västergötland
Mariestads BK – Skepplanda 7-8 
(efter straffar). 
3-3 efter full tid.

Division 7 D Göteborg
Bohus – Ramberget 1-2

Träningsresultat
Frändefors-SBTK 0-2
Mål: Christian Rönkkö, Johan 
Lorensson.

Gauthiod – Ahlafors 0-0
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