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Prisexempel: 
195/65-15 MS2 Exellence dubbat: 

700:- 
inkl. mont.och balansering!

195/65-15 MSQ odubbat: 

650:-
 Hjärtligt välkomna!
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MS2 Exellence

NÖDINGE. Cupgeneralen 
Marcus Lager sprack 
upp i sitt allra bredaste 
leende.

Inte nog med att 
årets upplaga av Janne 
Heros Pokal slog alla 
rekord, dessutom fick 
festfixaren själv vara 
med om att lyfta den 
nya segerstatyetten.

– Helt overkligt, 
strålade Lager när han 
mottog priset av legen-
den Ralf Edström.

Janne Heros Pokal har blivit 
ett årligen återkommande 
arrangemang, som växer 

sig allt starkare. Initiativta-
gare och tillika cupgeneral 
är Marcus Lager, som med 
hängivenhet och engage-
mang lyckas få liv i före detta 
Nol IK-profiler att en gång 
om året snöra på sig fotbolls-
skorna och turneringsspela i 
Alehallen.

Stor glädje
Cupens namn är tillägnat 
NIK-ikonen Jan ”Hero” 
Olsson, som under en lång 
följd av år verkade i klubben 
som allt-i-allo. Han fanns för 
övrigt på läktarplats i lördags 
när aktörerna i de sju lagen 
skulle göra upp om den åtrå-
värda titeln, för tredje gången 
i ordningen.

Matchandet startade strax 
före klockan elva på förmid-
dagen och ett antal timmar, 
och trötta kroppar, senare 
stod det klart att Heros 
Pojkar (spelare födda 1974) 
var gruppsegrare. Glädjen 
var stor hos vinnargänget 
och gladast av dem alla var 
lagkaptenen Marcus Lager.

– Det är stort det här, sade 
Marcus när han tog emot 
hela hallens hyllningar för 
ett utmärkt och rakt igenom 
proffsigt arrangemang.

– Ett bra och beund-
ransvärt initiativ, sade Ralf 

Edström som var den hem-
lige prisutdelaren. Tidigare 
år har Alehallen haft besök av 
Glenn Hysén och Thomas 
Ravelli.

Övriga utmärkelser som 
Ralf Edström delade ut var:

Årets målvakt: Anders 
Davidsson. Årets assistkung: 

Mikael Samuelsson. Årets 
skyttekung: Anders Isaks-
son.

Cupgeneralen fick själv lyfta pokalenCupgeneralen fick själv lyfta pokalen
– Heros Pojkar segrade i Alehallenhallen

I ALEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Heros Pojkar skriker ut sin glädje efter att ha vunnit årets 
upplaga av Janne Heros Pokal.

Fotbollslegenden Ralf Edström räcker över segerpokalen 
till en lycklig lagkapten i Heros Pojkar, Marcus Lager.

En annan legend, fast mer 
av lokal karaktär, Jan ”Hero” 
Olsson, fanns på plats i Ale-
hallen för att ta del av fot-
bollsnostalgin som bjöds.
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