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FOTBOLL
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Otterbäcken 12-3 
(6-1)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 5, 
Johan Grahn 3, Erik Olovsson 2, Robin 
Mohlén, Johan Malmqvist. Matchens 
kurrar: Lasse Karlsson 3, Marcus Hil-
lukkala 2, Alexander Wetterberg 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 2 nov 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng. 
Följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Rune Ögren  144
2. Nils Lindström/Stig Christensson    135
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          127
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    119
5. Marita Mesch/Sune Johansson       117
6. Lisbeth Alfredsson/Karl-Eric Nilsson    113

Vill du spela 
handboll?

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

Handbollskola Boll&Lek
Flick/pojk 01och 02

Onsdag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00
Lördag: Skepplanda Idrottshall 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60

Pojkar -99 
Tisdag: Skepplanda Idrottshall 17.00 - 18.30
Fredag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00

Mer info ring Mikael 0736-82 70 24

Pojkar -00 
Måndag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.15
Onsdag: Älvängens Kulturhus 16.00 - 17.00

Mer info ring Mats 0733-41 18 03

GÖTEBORG. Han är för-
modligen den största 
talang som alefotbollen 
någonsin fått fram.

Storklubbarna står 
nu i kö för att få 
Joakim Olaussons 
namnteckning.

– Vi får se vad som 
händer, säger Joakim 
som nyligen kom efter 
en veckas provträning i 
italienska Atalanta.

Joakim Olausson beskrivs 
som en extrem talang, född 
till fotbollsspelare. För två år 
sedan lämnade han trygghe-
ten i moderklubben Nol IK 
för att söka nya utmaningar 
hos Örgryte IS. Sedan har 
allting gått väldigt fort. 
Inför den här säsongen valde 
ledarna i ÖIS att flytta upp 
honom i Tipselit äldre, 16-19 
år.

– Det är nog en av de 
största talanger som jag 
har skådat. Han är enormt 
spelskicklig och en otroligt 
duktig passningsspelare. 
Han är rent ut sagt överjäv-
lig emellanåt, säger Tomas 
Östlund, tränare för Tipselit 
äldre och den som lockade 
över Joakim till rödblått.

– Jag har haft förmånen 
att få se Joakim som pojk-
lagsspelare och han har alltid 
utmärkt sig. Han har hela 
tiden spelat mot äldre killar 
och gjort det bra. Det han 
behöver förbättra nu är för-
svarsspelet. Det sladdar lite 
grann.

Fotbollsåret 2010 har 
inte bara medfört att Joakim 
Olausson etablerat sig i ÖIS 

Tipselitlag, han har dess-
utom debuterat i det svenska 
landslaget.

– Det stämmer. Jag har 
gjort fyra U15-landskamper. 
Debuten skedde borta mot 
Finland, berättar Joakim.

Joakim går sista året på 
Ahlafors Fria Skola, vad som 
händer sedan vet han inte 
riktigt. Det mesta kretsar 
kring fotbollen och faktum 
är att de europeiska storklub-
barna står i kö för att få ÖIS-
arens namnteckning.

– Jag har en agent som 
sköter alla kontakter, annars 
hade det inte fungerat. För 
en tid sedan var jag i Atalanta 
och provtränade. De ville att 
jag skulle börja spela med 
dem i januari, men så blir det 
nog inte, säger Joakim som 
inte på något sätt har stängt 
dörren till en fortsättning på 
ÖIS-gården.

– Det kan mycket väl bli 
så. Vi får se vad som händer, 
säger Joakim som verkar ta 
uppståndelsen med ro.

Liverpool, Everton, Tot-
tenham, Sampdoria och 
Juventus är bara en handfull 
av alla de internationella 
klubbar som har hört av sig 
efter att ha scoutat Joakim i 
samband med landslagsspel 
och Gothia Cup.

– Det viktigaste är inte att 
komma till den största klub-
ben utan till den förening 
som har bäst ungdomsaka-
demi för att sedan kunna ta 
nästa kliv, säger Joakim.

Han ser sig själv som en 
offensiv mittfältare även om 
forwardsrollen inte heller är 
helt främmande för honom.

– Mina styrkor som fot-
bollsspelare är spelförstå-
elsen, passningsspelet och 

Europeiska storklubbar jagar Joakim OlaussonEuropeiska storklubbar jagar Joakim Olausson
– En extrem talang med bländande speluppfattning speluppfattning

Tre alebor som hör hemma i Örgryte IS. Tomas Östlund bor i Skepplanda och är tränare för 
Tipselit äldre där Jakob Lindström (Ahlafors IF) och Joakim Olausson (Nol IK) utgör vikti-
ga kuggar.

JOAKIM OLAUSSON

Ålder: 15.
Bor: Nol.
Familj: Mamma Pernilla, pappa 
Magnus, bröderna Jesper, Isak, 
Noel och Anton.
Moderklubb: Nol IK.
Förebild på fotbollsplanen: Xavi.
Världens bäste fotbollsspe-
lare: Messi.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

skottet. Det jag behöver för-
bättra? Det är nog allt!

Återstår att se om Joakim 
Olausson förblir på svensk 
mark även nästa säsong eller 
om proffslivet väntar runt 
hörnet.

– Givetvis är det en mål-
sättning på sikt. Drömmen 
vore att någon gång få spela i 
Real Madrid eller Barcelona, 
avslutar Joakim.

BELÖNING
Klottervandaler

Bolaget Mitt i Ale AB utfäster härmed belöning för uppgifter om vem eller 
vilka som utfört omfattande klotter och vandalisering på våra hus,  

längst norrut i Älvängen (Willyshuset och Samhallshuset).
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Telefon dagtid 1030-1500

0303-74 90 10
Länsbevakning Gert Nilsson 

0303-74 99 97

Alla till oss lämnade uppgifter behandlas under ABSOLUT SEKRETESS.
 Säkerhet för uppgiftslämnares namn gäller till 100%.

Sprayade bokstavskombinationer, så kallade TAGS är: 

GRJ, AOM, GRA, FMS, AASH, CRA, BAPE, RASH

Flygande start för Ale-Surte i premiären
BOHUS. Johan Grahn 
behövde bara 29 sek-
under på sig att 
spräcka Ale-Surtes 
nolla i årets Bandyall-
svenska.

Med sina tre mål blev 
Grahn ändå bara näst-
bäste målskytt.

Skyttekungen Lasse 
Karlsson nätade inte 
mindre än fem gånger 
under lördagens mål-
kalas.

Ale-Surte fick en flygande 
start när Otterbäcken kördes 
över i Ale Arena. Ett tidigt 
ledningsmål blir inte alltid 
förödande, men när hemma-
laget sköt 3-0 efter drygt tio 
minuter och gästerna redan 

hade utnyttjat sin time-out 
var matchen i princip av-
gjord.

– Vi får en bra start med tre 
tidiga mål, men jag är mest 
nöjd med sättet vi fullföljer 
matchen på. Tidigare har vi 
haft stora svackor i spelet, det 
hade vi inte idag. Vi var jämna 
och Otterbäcken var tagna av 
stundens allvar, säger årsfär-
ske tränaren, Peter Rönn-
qvist. 

Ale-Surte började den 
andra halvleken som den 
första slutade, det vill säga 
med ett mål.

Det märktes att Otter-
bäcken inte hade tillbringat 
lika mycket tid på stor is som 
Ale Arenas stolta represen-
tanter.  har gjort under försä-

songen. I slutet saknade gäs-
terna både kraft och energi. 
Det underlättade för pigge 
Lasse Karlsson som gjorde 
Ale-Surtes tre sista mål.

– Han var fantastisk idag 
och det brukar han vara så 
fort det gäller något, menar 
Peter Rönnqvist.

På lördag reser Vildkatter-
na till Kopparvallen för att 
möta Åtvidaberg som förlo-
rade sin premiärmatch mot 
Lidköping (9-3). Annars var 
det Tranås storseger över 
en av förhandsfavoriter-
na Gripen som överraskade 
mest i premiären.

Johan Grahn hängde in tre och Johan Malmqvist ett. Ale-
Surte körde över Otterbäcken med hela 12-3.

Vid lördagens V75-om-
gång på Eskilstuna blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En andelskupong inlämnad 
hos Godislagret i Nol gav 
hela 635 605 kronor.

Andelskupongen, som 
kostade mer än 1000 kronor 
och var på 17 andelar, var 
en av de 55,2 kuponger som 
lyckades pricka in sju rätt. 
Förutom en rad med sju rätt 
innehöll kupongen 29 rader 
med sex rätt och 325 rader 
med fem rätt. 

Omsättningen på lörda-
gens V75-omgång var 83 
105 347 kronor, och 54 018 
474 kronor delades ut i vin-
ster till spelarna.        ❐❐❐

Träningsmatch
Lör 13 nov kl 13.00

Forsvallen
Skepplanda – Nol

FOTBOLL I ALE

Storvinst till Nol 
– vann 635 605 
kronor på V75
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


