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Ale Basket hade sin traditionella HöstCamp under helgen 
11-13 september, den är säsongens kick off för spelarna i 
klubben. Här ser vi några av spelarna som får instruktio-
ner av favoritgästtränaren Markus Lenngren. Det var en helg 
med mycket basket, fysisk träning och föreläsning. En skön 
stämning fanns bland deltagarna och de föräldrar som hjälp-
te till så att den här campen kunde genomföras på bästa 
sätt. Nu börjar säsongens seriespel för de äldre och Easy-
Basket för de yngre.

Traditionell HöstCamp 
hos Ale Basket

NOL. Det blev både 
plus och minus på Nols 
gamla plan, eller Brand-
sbovallen som den 
ibland kallas.

Lördagsmatchen mot 
Sparta, som hemma-
laget förde från början 
till slut, blev ingen 
spännande kamp.

8-0 (3-0) slutade 
matchen.
Ordinarie spelplats, Noläng-
en, var i dåligt skick och därför 
flyttades matchen, till fördel 
för båda lagen. Nol var de 
bättre i båda halvlekarna och 
med lite mer skärpa kunde se-
gersiffrorna stigit ytterligare i 

höjden. Minst ett tiotal skott 
i bra lägen hamnade strax ut-
anför gästernas 
målbur. 

Kan Nol be-
hålla samma 
manskap till 
nästa säsong, 
bör de blåvita ha stora utsik-
ter att vara med och kämpa 
bland topplagen.

Man hoppas verkligen att 
de styrande inom kommu-
nen håller sitt löfte och fixar 
ett bättre underlag att trilla 
boll på.

Nol IK storvann hemma mot Sparta

I NOL

Allan Larson
info@alekuriren.se

Här fixar tvåmålsskytten Hardi Kalkali en av sina fullträffar.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol – Sparta 8-0 (3-0)

HISINGSBACKA. Det 
blev stryk för Älväng-
ens IK i seriefinalen 
mot Hisingsbacka.

Hemmalaget vann 
med 3-0 (2-0).

– Inte så mycket att 
säga om. De var bättre 
än oss, konstaterade 
ÄIK:s tränare, Stig 
Persson efter matchen.

Älvängens IK fick en olyck-
lig inledning på matchen och 
serieledarna kunde koppla 

greppet med två snabba mål. 
Efter 18 minuter var ställ-
ningen 2-0 till Hisingsbacka.

– Vi var inte riktigt med 
och gjorde några enkla miss-
tag, säger Persson.

En omdiskuterad situa-
tion uppkom efter halvtim-
men spelad. Patric Skån-
berg var igenom och drogs 
omkull i straffområdet. Sol-
klar straff och målchansut-
visning på hemmalagets bur-
väktare trodde de flesta på 
Backavallen. Domaren var 

dock av en annan uppfatt-
ning och menade att Skån-
berg fått med sig bollen med 
handen och istället tilldela-
des Hisingsbacka en frispark.

– Helt ofattbart! Där 
kunde matchbilden föränd-
rats, förklarar ÄIK-tränaren.

Tjugo minuter in på den 
andra halvleken punkterades 
tillställningen när Hisings-
backa skickade in 3-0.

– Vi får sikta in oss på 
andraplatsen i tabellen och 
därigenom nå en kvalplats. 

Nu väntar en ny tuff drabb-
ning när Bosna gästar Älvevi 
på lördag, avslutar Stig Pers-
son.

JONAS ANDERSSON

ÄIK föll i seriefinalen

Stig Persson.

Passat som miljöbil
0,45 liter/mil

Leasing:

fr 910/mån*
Förmånsvärde:

fr 1.308/mån*

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Pris 249 900 kr

Tillfälle på Passat.
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Niklas
Johansson

Daniel

Peter Hyltén-

Premiär 

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 3,9-5,3 L/100 KM. CO2 UTSL. 103-126 G/KM. MILJÖKL. 2005.  *AUDI LEASING 
36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. 
MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 

Nya Audi A1 är en stor liten bil. Vi lovar att du får riktigt roligt 
bakom ratten:

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort 
och bränsleekonomi är på topp.   

Audi A1. The next big thing.

Prislån:

fr 1.580/mån*

  A1 1.2 TFSI från  

 158.000 kr 
  1.6 TDI fr 185.000 kr

ORDINARIE PRIS
278 900 kr

Just nu har vi ett begränsat antal Passat BlueMotion Technology till 
specialpris. En miljöbil som bara släpper ut 119 g CO2/km. Med en 
supersnål TDI under huven drar den bara 0,45 l/mil. Staten belönar 
dig med 5 års fri fordonsskatt. Kom in så berättar vi mer.

Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se

LN 70 HC har Skridskoskola, 
Hockeyskola, Ungdomshockey, 
Dam/flick-hockey samt A-lag.

Mer information samt tider för 
allmänhetens åkning på www.ln70.se

LN 70-DAGEN 
SÖNDAG 10/10 11-14

I LÖDÖSEBORG
- Gratis prova-på-hockey
 -  Bytesmarknad och försäljning av 
   hockeyprylar
- Cafeterian är öppen och grillen tänd
- Utlottning av månadskort

Välkomna

ALE HF 
Söndag 10 oktober

Älvängens Kulturhus 
Kl: 12.30
Herr div 3

ALE HF-ÖHK
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll


