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Barnens Dansforum
i Kungälv & Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show
TERMINSSTART 7-11 SEPTEMBER
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86
Assisterande lärare: Matilda o Oliva Carlund, Sofi e Cedervall.  

Hos oss
får du pröva

innan du betalar!

Välkomna alla nya och gamla elever till en ny termin!

Ridskolestart 15 augusti
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Nya elever erbjuds prova en gång gratis under augusti månad
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NÖDINGE. I förra 
veckan avgjordes Göte-
borg Golf Cup.

En av spelplatserna 
var Nödinge.

– Nästa år hoppas 
vi ha med ett eget 
lag i tävlingen, säger 
Camilla Knutsson i 
Nödinge GK.

Göteborg Golf Cup är tänkt 
att bli golfens motsvarig-
het till Gothia Cup. Täv-
lingen, som är sanktionerad 
av Göteborgs Golfförbund, 
vänder sig till ungdomar i 
åldern 13-21 år och arrange-
rades för första gången i fjol.

– Premiärupplagan lock-

ade 28 lag, i år är det 40 lag 
som anmält sitt intresse. 
Förhoppningen är att den 
här cupen ska växa till något 
riktigt stort, säger Claes 
Andersson, tävlingsansvarig 
för Nödinge GK.

Spelformen för Göte-
borg Golf Cup är fyrboll-
match över nio hål med fullt 
handicap. Snabba matcher 
med intensitet och spän-
ning eftersträvas. Matcherna 
spelas över fyra dagar och 
alla lagen spelar alla dagarna.

– Detta gör Göteborg 
Golf Cup unik! Oavsett om 
man förlorar eller vinner så 
är man med och spelar sista 
dagen, berättar Claes.

Första omgångens spel på 
Nödinge GK bjöd på fin golf 
trots tidvis svåra förhållan-
den med blåst och regn.

– Det är första gången som 
jag är med och första gången 
jag spelar här i Nödinge. Det 
är en kul spelform och hittills 
har det gått helt okej, förkla-
rade Felix Schleifstein från 
Kungsbacka TK när han stod 
redo att ge sig ut på dagens 
andra niohålsrunda.

Varje lag består av åtta 
spelare varav minst två ska 
vara tjejer. Det var en orsak 
till att Nödinge GK inte 
lyckades få ihop något lag.

– Vi har 45 ungdomar i 
åldern 7-21 år som bedriver 
aktiv träning. Problemet är 
att locka tjejer till sporten. 
Vi har ett antal som har 
kommit igång och därför har 
vi all anledning att se ljust på 
framtiden, säger Jan Knuts-
son.

– Golfen har ännu inte 
hunnit etablera sig på orten, 
men det gäller att hålla ut. 
Nu planeras det dessutom 
för tre nya hål, vilket skulle 
innebära en 12-hålsbana på 
sikt. Det skulle betyda oer-
hört mycket för klubben, 
avslutar Jan Knutsson.

Ungdomar intog Nödinge Golfklubb
– Göteborg Golf Cup växer sig allt större

PÅ NÖDINGE GK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Felix Schleifstein från 
Kungsbacka TK, en av del-
tagarna i Göteborg Golf Cup. 
Här ses han vid första tee 
på Nödinge GK.

Tage Johansson, Camilla Knutsson och Jan Knutsson från Nödinge GK var funktionärer när 
den första omgången av Göteborg Golf Cup avgjordes i onsdags. Trion ser optimistiskt på 
framtiden och hoppas att Nödinge GK ska kunna delta med ett eget lag nästa år.

Tävlingsgeneral Claes An-
dersson.

ALAFORS. 464 mål.
Så många nätrassel 

fick publiken på Cup 
Sjövallen uppleva.

Två alelag, Älvängens 
IK F12 och Nol IK P12, 
såg till att lämna Ala-
fors med guldmedaljer i 
bagaget.

Förutsättningarna för cup-
fotboll var de bästa tänkbara 
när Ahlafors IF bjöd in till 
sin årliga ungdomsturnering 
för 5- och 7-mannalag den 
gångna helgen.

– En sportslig fullträff! 
Vädret var helt perfekt, all-
deles lagom varmt. Det kom 
några regndroppar på sön-
dagseftermiddagen, men det 
var allt. Planerna, som var i 
utmärkt skick, tog knappast 
någon skada, förklarar cup-
general Martin Andersson.

Publiken fick se anfalls-
glad fotboll av morgonda-
gens stjärnor. Spelet var 
långa stunder både kreativt 
och underhållande.

Älvängens IK var storfa-
voriter i flickor 12. ÄIK, som 
vann Dana Cup i somras, 
fick möta ett hårt kämpande 
Nol IK. Till slut stod ändå 
Älvängentjejerna som seg-
rare. Nol IK fick istället sin 
revansch i pojkar 12 där det 
blev omvänd ordning med 
ÄIK på silverplats.

– Jag vill passa på att tacka 
alla deltagande lag och funk-
tionärer som gjorde Cup 
Sjövallen 2011 till en riktig 
fotbollsfest, säger Martin 
Andersson.

Resultat: F10: 1. IK 
Zenith, 2. Vallens IF, 3. Nol 
IK, 4 Skeplanda BTK. F12 
1. Älvängen IK, 2. Nol IK, 

3. Kungälv FF, 4. Balltorps 
FF. P10: 1. Hovås/Billdal, 
2. Ahlafors IF, 3. Skoftebyns 
IF, 4. Nol IK. P11: 1. Sport-
life IK, 2. Romelanda UF, 
3. Nödinge SK, 4. Nol IK. 
P12: 1. Nol IK, 2. Älvängen 
IK, 3. Ahlafors IF, 4. Skepp-
landa BTK.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
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CUPFAKTA
• I grund- och seriespelen gjor-
des det total 373 mål (där räknas 
samtliga åldersklasser d v s F9, 
F10, F12, P8, P9, P10, P11, P12).
• Totalt gjordes 464 mål.
• I P8 gjordes det 76 mål (det var 
en grupp med 6 lag som lyckades 
med detta).
• I P11 gjorde man totalt 103 mål, 
totalt 12 lag (3 grupper), enda 
åldersklassen med kvart-, semi- 
och finalspel. 
• Total speltid var 2530 minuter.
• Det såldes ca 1100 hamburgare.

Sportlife IK stod i en klass för sig i pojkar 11. Här avfärdar 
man Nödinge SK i semifinalen.

I P11 belönades Nödinge SK med ett brons efter att ha vunnit 
sin sista match i turneringen mot grannklubben Nol IK.

Guldtjejer! Älvängens IK 12 höll för favorittrycket och tog hem segerbucklan i Cup Sjövallen.

– Cup Sjövallen– Cup Sjövallen 
blev en fullträffblev en fullträff

Unga lirare bjöd på fotbollsgodisUnga lirare bjöd på fotbollsgodis


