
ALAFORS. Cup Sjö-
vallen genomfördes i 
helgen.

Glädjeämnena var 
många.

Särskilt roligt var 
det för Ahlafors IF och 
Nol IK:s gemensamma 
satsning i F-12 som 
gick hela vägen.

Finalen för 12-årslagen för 
flickor blev en ren Alehis-
toria. Nol-Ahlafors mötte 
Älvängens IK. ÄIK tog tidigt 
ledningen med 1-0, men kvit-
teringen kom innan halvtids-
vilan. En mållös andra halvlek 
gjorde att finalen fick avgöras 
på straffar. Där var hemmap-
lanens eleganter kyligast och 
vann därmed den sista av Cup 
Sjövallens många dramatiska 
finaler.

– Det här är ett bevis på att 
vår satsning med ett gemen-
samt lag för F-12 har burit 
frukt. Tjejerna trivs jätte-
bra ihop och har utvecklats 
även på fotbollsplanen, säger 
Vesko Aida, ungdomsansva-
rig i Nol.

I matchen om tredjepris 
fick Nol-Ahlafors F-12 lag 
2 ge sig mot Lekstorp med 
1-0.

Cup Sjövallen 2009 blev 
som vanligt en stor fram-
gång för arrangerande Ahla-
fors IF. Under helgen deltog 
inte mindre än 72 lag, vilket 
var en ökning med 20 lag mer 
än i fjol. 

– Vi kan rent praktiskt ta 
emot 84 lag, men årets upp-
laga är väldigt lagom. Aktiva 
spelare och ledare har varit 
nöjda med arrangemanget 
och den service som vi håller 
med. Det var svåra förhållan-
den på lördagseftermiddagen 
med regn och blåst, men alla 
höll humöret uppe, säger 
AIF:s ordförande Thore 
Skånberg.

I de yngsta klasserna räknas 
inte resultaten samman. Det 
är deltagande som gäller. 
Först vid tioårsålder blir det 
finalspel. I de äldsta klasser-
na tog Alelagen i år storslam. 
Nolpojkarna vann P-12 och 
som tidigare nämnts vann 
Nol-Ahlafors klassen F-12. 
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Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40
www.alegk.com

2990:-2990:-
resten av året

Spelrätt
inkl medlemsavgift

Bli medlem!Bli medlem!

Onsd 19 aug kl 18.45
Skogsvallen

FC Ale – Hudene

Fred 21 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Göta

Lörd 22 aug kl 13.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Lörd 22 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Nittorp

Sönd 23 aug kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – Högaborg

Sönd 23 aug kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – Hol

FOTBOLL I ALE

KYOKUSHIN KARATE
KNOCK DOWN 

NYBÖRJARSTART
AUG/SEP 2009 

För dig som vill träna kondition, styrka 
och smidighet i kombination med respekt, 

disciplin och ödmjukhet 

INTAGNING HELA SEPTEMBER 

Plats: Nolskolans gymnastiksal 

Vuxna (från 13 år) nybörjare 11 aug 18:00 
Intagning tisdag och torsdag september ut 

Barn och ungdom (8-12 år) nybörjare 12 aug 17:30 
Intagning onsdagar september ut 

Klädsel: träningsbyor och t-shirt 

Kaffe, korv, glass

www.skepplanda.se
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22 augusti kl 15.00
Damer div 2

SBTK VSVS NITTORPS IF

23 augusti kl 17.00
Herrar div 5

SBTK VSVS HOLS IF

MATCHER PÅ FORSVALLEN

Alelagen höll sig väl framme i Cup Sjövallen

Älvängens P11 vann i gruppspelet mot Bergum, men när 
lagen återigen drabbade samman i finalen var motståndet 
övermäktigt. Bergum vann med klara 3-0.

Ett samarbete som bär frukt. Ahlafors IF och Nol IK har ett gemensamt flicklag för F-12. I Cup Sjövallen visade tjejerna att 
träningen har givit resultat. Det blev seger för lag 1 och en fjärdeplats för lag 2.

CUPGÄST

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nol IK gjorde rent hus i P-12. Lag ett och två möttes i fina-
len. Nol har en ny spännande årgång att se fram emot. Guld 
och silver i Cup Sjövallen är en bra början.

Foto: Vesko

Bergums lagkapten, Emil 
Larsson, fick ta emot medalj 
och pokal av Ulla Rhodén-
Andersson i Ahlafors IF 
efter segern i P-11.


