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Storslam för Bohusskolan

Älvkullen klass 1 finalbesegrade Garnvinden 1S i Ale gymna-
sium med klara 4-0.

I årskurs 2 drog Bohusskolan klass 2B det längsta strået 
och finalvann över Älvängenskolan 2C med 4-1.

En dramatisk final fick publiken uppleva i årskurs 3 där Nol-
skolan 3A.2 grejade guldet efter ha besegrat Madenskolan 
3B med 3-2.

Bohusskolan fick anledning att jubla när 6A uddamålsbese-
grade Himlaskolan 6C i finalen. 2-1 blev slutresultatet.

2-0 blev segersiffrorna för Ahlafors Fria Skola som vann fi-
nalen i årskurs 4 över Madenskolan klass 4A.

Av femteklassarna visade sig Bohusskolan vara starkast och 
vann finalen över Nödingeskolan 5N med 4-1.

I finalen för årskurs 7 vann Bohusskolan över Aroseniussko-
lan 7A med 4-2.

Årskurs 8-9 hade slagits ihop i en gemensam åldersklass. 
Finalvann gjorde Bohusskolan 9A över Ahlafors Fria Skola 
klass 8.2 med 5-4.

NÖDINGE. Den fjor-
tonde upplagan av Ale 
Torg Skolcup blev ett 
enda långt segertåg för 
Bohusskolan.

Det blev inte mindre 
än fem finalvinster av 
fem möjliga.

Aldrig tidigare har en 
skola dominerat inne-
bandyturneringen så 
eftertryckligt.

Det var nog många som fun-
derade på om det skulle bli 
någon skolcup överhuvudta-
get när snöandet satte igång 
på fredagseftermiddagen och 
fortsatte utan uppehåll långt 
in på lördagsdygnet.

– Visst blev man lite orolig 
när man vaknade upp och såg 
all snö på lördagsmorgonen. 
Alla lag dök emellertid upp 
som planerat, så vi kunde 

köra programenligt, förklarar 
Ale IBF:s ordförande, Hans 
Westerlind.

Ni var aldrig oroliga att 
taket skulle rasa in?

– Nej, gymnasiets personal 
och vaktmästare gjorde stän-
diga kontroller och någon 
fara för att taket skulle ge vika 
fanns aldrig. De hade skyff-
lat bort en hel del snö tidiga-
re under veckan, säger Wes-
terlind.

Att Skolcupen utgör en 
viktig del i Ale IBF:s verk-
samhet är ingen överdrift. 
Stor del av nyrekrytering-
en av spelare sker tack vare 
detta arrangemang.

– Visst är det så. I år var det 
dessutom extra kul att vi hade 
så många lag i de yngsta ål-
dersklasserna. Inte mindre än 
tolv lag noterades i årskurs 1 
och 2, säger Hans Westerlind 

och fortsätter:
– Det ger oss en vink om att 

innebandyn är på väg uppåt i 
popularitet igen. 

Hur nöjd är du med hel-
gens arrangemang?

– Allting fungerade per-
fekt. Det krävs ett antal ide-
ella arbetskrafter för att ro en 
sådan här turnering i hamn. 
Det spelades nästan 100 mat-
cher från tidig fredagsefter-
middag till sen söndagskväll. 

Ska vi tro att innebandy är 
popsporten nummer ett på 
Bohusskolan under en lång 
tid framöver.

Bohusskolan jublade mest i Ale gymnasium den gångna helgen. Det blev fem finalsegrar i 
Skolcupen. Här är det eleverna i årskurs 7 som firar finalvinsten mot Aroseniusskolan 7A. 

– Kammade hem fem guld i Skolcupen
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I den yngsta åldersklassen bjöds det på många sevärda mat-
cher, inte minst finalen mellan Älvkullen och Garnvinden.


