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goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.

NOL. Nol IK hade verk-
ligen sina motståndare 
nere i brygga en bra bit 
in på slutperioden. 

Men gästerna reste 
sig.

Hisingsbacka kom 
starkt den sista halv-
timman och vände 0-1 
till 4-1.

Före paus skapade Nol de 
fetaste tillbuden och det var 
bara otur för hemmalaget 
att det inte blev någon full-
träff. Samtliga jobbade över 

sin förmåga och gästerna bör 
vara tacksamma att ingen boll 
slank igenom nätmaskorna. 
Vid ett tillfälle fick en för-
svarare nicka bort bollen vid 
ena stolpen. Där var det nära 
hemmaledning.

Nol fortsatte att ha kom-
mandot efter paus och vid 
en hörna höll sig Mathias 
Hansson framme och ord-
nade hemmaledning. Men 
tyvärr kom utjämningen 
ganska snart och då gästerna 
ökade till 2-1 på straff blev det 
jobbigt för hemmalaget. 

Tyvärr fortsatte gästerna 
målskörden med både 3-1och 
4-1. Det sista på ytterliga-
re en straff. Därmed befäster 
laget sin topplacering med 
ÄIK hängande i hasorna. De 
senare fick både tre mål och 
lika många poäng då Bjurslätt 
lämnade walk over.

Serieledarna vann på Nolängen

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Så nära var Nol ett måldoftande tillbud före paus, men bollen tar i stolpen. NIK gjorde en bra 
match mot serieledarna Hisingsbacka, fast fick ändå se sig besegrade med 4-1.

FOTBOLLSFEST! 

PÅ FORSVALLEN LÖRD 18 SEPT

A-lag Herr div 5 v 14.00

SBTK -Trollhättan FK

Tacobuffé inkl. alla 

klassiska tillbehör 

och 1 glas Öl eller Vin
Kl: 15.00-19.00
Vadbacka öppnar 13.00

Skepplanda målet
på VADBACKA

99:-

A-lag Dam- div 2 nv 16.15

SBTK - IK Gauthiod

Match och bollsponsor 
Aledemokraterna; 
som bjuder på fika under dagen.

Happy prize i 
baren

Öl eller vin 29:-


