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Vår och förväntan låg 
i luften inför Bohus IF:s 
premiär hemma mot Blå 
Staden.  Spelet värmde in-
ledningsvis lika mycket som 
solen när Bohus direkt tog 
tag i taktpinnen och visade 
att man ville börja säson-
gen med en seger. Genom 
att vinna mycket höjdbol-
lar och dueller på mittfältet 
fick man ett spelövertag som 
förvaltades till en 1-0 led-
ning efter att vänsterback-
en Robert Elenbrant med 

en vacker halvvolley utan-
för straffområdet borrat in 
bollen i krysset.  

Tidigt i andra halvlek fick 
Blå Staden en man utvisad 
efter protester mot domslut. 
Det verkade tända bortalaget, 
som efter utvisningen tog tag 
i matchen. Med kvarten kvar 
att spela kom en kvittering 
efter att en Blå Staden-spe-
lare kommit runt på Bohus 
högerkant och spelat fram en 
lagkamrat som stod obevakad 
i straffområdet. Trots viss for-

cering i slutet av Bohus lyck-
ades man inte skapa särskilt 
mycket och matchen sluta-
de 1-1. 

Efter matchen deppade 
hemmalaget medan bortala-
get jublade. Känslan var att 
det var två tappade poäng 
snarare än en vunnen. Bästa 
spelare i Bohus var höger-
backen Oscar Jönsson som 
också kom med bra i offen-
siven.

Andreas Jansson

GÖTEBORG. Nödinge SK 
är fortfarande mållösa 
och alltjämt utan poäng 
i division 6 D Göteborg.

I torsdags blev det 
ny förlust mot Hisings-
backa.

Hemmalaget vann 
med 2-0 (2-0).
Nödinge SK har fått en tung 
start på årets seriespel. Premi-
ärförlusten mot Bosna följdes 
upp med ännu ett nederlag 
mot det på papperet tippade 
topplaget Hisingsbacka, som 
trillade ur ”femman” i fjol.

Matchen spelades på Back-
avallens konstgräs. Det var 
bitvis högt tempo och under-

hållningsvärdet gick minsann 
inte att klaga på.

– Jämfört med premiären 
mot Bosna så var det här en 
betydligt bättre fotbolls-
match. Underlaget gjorde 
naturligtvis sitt till. Hisings-
backa förde spelet utan att 
skapa speciellt mycket. Jag 
tyckte att vi hängde med på 
ett bra sätt och lyckades dess-
utom vaska fram ett par kva-
lificerade lägen, konstaterar 
NSK-tränaren Bengt Alm-
qvist.

Den bästa möjligheten 
hade Amir Salihovic, men 
dessvärre gick nicken rakt i 
händerna på hemmalagets 
burväktare.

– Synd att vi inte får led-
ningen, då vet man inte hur 
matchen hade utvecklat sig, 
säger Almqvist.

Istället blev det Hisings-
backa som tog ledningen sju 
minuter in på den andra halv-
leken. Efter det hade gästerna 
sin bästa period i matchen. 
NSK tryckte på för ett kvit-
teringsmål, men det stannade 
dessvärre vid några halvchan-
ser. Hemmalaget punkterade 
tillställningen fem minuter 
före full tid när man fast-
ställde slutresultatet till 2-0.

Nästa match för Nödinge 
spelas borta mot Hyppeln på 
lördag.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. En udda men 
ack så uppskattad lov-
aktivitet.

På påskledigheten 
bjöd Ale Fritid in till 
dodgeballturnering.

– Succé, konstate-
rar fritidsledare David 
Andersson.

Loven är ofta förknippade 
med turneringar i fotboll 
eller innebandy. På påsk-
lovet bestämde Ale Fritid 
att pröva ett nytt grepp och 
istället arrangera en dodge-
ballturnering – en variant av 
så kallad spökboll.

– Vi ville få bort tävlings-
hetsen och ta fram leken. Det 
lyckades riktigt bra och alla 
som jag pratade med är nöjda 
över hur dagen utvecklade 
sig, säger Göran Karlsson.

– Att vi inte korade någon 
vinnare utan delade ut med-
aljer till samtliga deltagare 
var ett medvetet val, tillägger 
Göran.

Samtliga fritidsgårdar i 
kommunen deltog i arrang-
emanget liksom Torslanda 
fritidsgård som var särskilt 
inbjudna.

– Det här kommer vi att 
göra fler gånger, säger David 
Andersson.

Ale Fritid rapporterar 
också om biljardframgångar. 
Sju lag, killar och tjejer från 
Arken, Ungkan, Lillen res-
pektive Älvgården, har kvali-
ficerat sig till den stora fina-

len i Stockholm.
– Vi ska åka buss till 

huvudstaden med 21 ung-
domar för att försvara Ales 
stolta biljardtradition. För-
hoppningsvis kan vi komma 
hem med någon eller några 
medaljer, avslutar Göran 
Karlsson.

Lyckad dodgeballturnering i Nödinge
– Och nu hoppas Ale Fritid på biljardframgångar

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

För påsklovslediga ungdomar arrangerades för första gången 
dodgeballturnering i Ale gymnasium. Bakom arrangemang-
et stod Ale Fritid.

Bohus IF kryssade i premiären

NSK fortfarande nollade
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NOL. Nol IK prickade in 
ett viktigt mål i borta-
premiären mot ÄIK.

Den fullträffen kom 
i den 12.e minuten 
genom Daniel Claes-
son och visade sig bli 
matchavgörande.

Skottet, från nästan 
halva planen, tog i nät 
strax innanför Johan 
Westers högra stolpe.

Spelet blev inte av någon 
bättre kvalitet då den hårda 
vinden förstörde alla an-
satser på gamla idrottsplat-
sens ganska hyggliga under-
lag. De flesta åskådare hade 
väl sina funderingar om ÄIK 
kunde vända matchen till sin 
fördel efter paus. Trots flera 
fina försök ville inte bollen 
förbi ett tappert kämpande 
Nolförsvar. Stor andel hade 
laget i sin utmärkta målvakt, 
Martin Johansson, som 
verkligen gjorde succé mellan 
stolparna. 
Även i den hårda motvinden 
hade gästerna ett par fina 

försök att öka sin ledning, 
men målvakten Johan Wester 
lät sig inte överlistas.
Genom vinsten tog Nol 
några steg uppåt tabellen, 
medan ÄIK får slicka neder-
lagets bittra kalk och komma 
tillbaka i den svåra bortamat-

chen mot Förenade Turkisk 
Ungdom (FTU).

Nol IK blåste 
ÄIK i derbyt

Dessa två, målskytten Daniel Claesson och målvakten 
Martin Johansson grusade ÄIK:s segerfunderingar i derbyt 
på gamla idrottsplatsen.

I STORMEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

BOHUS. Ale-Surte BK:s 
styrelse har deklarare-
rat elitsatsning kom-
mande säsong.

I veckan skrev två elit-
seriespelare från Falun 
på för Vildkatterna.

Marcus Hillukkalla, 22, och 
Emanuel Sundqvist, 21, båda 
från bandyklassikern Falu BS är 
klara för spel i Ale Arena kom-
mande vinter.

– Det är två av fyra till fem 
önskvärda förstärkningar inför 

nästa år. Vi tänker rusta för att 
nå elitserien. Det är inte längre 
tomt prat, utan nu ska vi upp, 
säger Ale-Surtes ordförande, 
Leif Larsson.

Marcus Hillukkalla är för-
svarsspelare och Emanuel Sund-

qvist trivs bäst på mittfältet. 
Båda har kopplingar till Alexan-
der Wetterberg som Ale-Sur-
te värvade som burväktare från 
IFK Motala förra året.

– Våra spelare är väldigt 
aktiva i arbetet med att bredda 

truppen och engagerar sig hårt. 
Det är väldigt roligt, säger Leif 
Larsson.

Spelarna vet också vad som 
krävs sportsligt för att nå målet. 
Truppen tränar redan fyra 
gånger i veckan. Peter Wård 

sköter fysträningen under 
måndag och torsdag, Lasse 
Karlsson drillar teknik på fre-
dagar och Göran Adolfsson 
sköter om konditionen på tis-
dagar. En eventuell elitserieplats 
har onekligen sitt pris.

Någon ny tränare är ännu 
inte kontrakterad.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Två elitseriespelare från Falun förstärker Ale-Surte BK


