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Älvängens Änglar F-99 har 
varit i farten igen. Denna 
gång åkte 16 förväntansfulla 
spelare och fyra ledare till 
världens näst största ung-
domsturnering i Hjörring 
Danmark för en veckas fot-
bollsspel, disco och mycket 
annat. Detta efter att ha 
kämpat hårt under tre års tid 
med att arbeta ihop pengar 
till denna resa. Arbetat såväl 
med en egen show, pantat 
burkar och sålt diverse saker.

Äventyret visade sig bli 
en sannsaga. Mycket av 
fokus låg i gruppen på att 
skapa minnen för framtiden, 
att vara bra kompisar och 
framför allt att ha roligt 
tillsammans. Genom att ha 

roligt och vara bra kompisar 
har detta laget vunnit många 
framgångar såväl på planen 
som utanför. Allt hänger 
ihop.

Vi är idag 20 99-tjejer 
som spelar fotboll tillsam-
mans i Älvängens IK och vi 
hoppas bli fler i framtiden. 
Där vill vi att oavsett utveck-
lingsgrad så skall alla känna 
sig välkomna. Till Dana Cup 
åkte de 16 tjejer som spelat 
längst.

Väl framme i Dana Cup 
och Hjörring private real 
skola, som vi bodde på, 
var vi förväntansfulla och 
spända som pianotrådar. 
Under söndagen hade vi 
ett träningspass. Måndagen 
startade vi med att ha lagets 
första rena teoripass där vi 
pratade begrepp och grun-
derna för fotbollsspel. På 
eftermiddagen hade vi hjälp 
av Lödöse/Nygårds damlag-
stränare, Thomas Johans-
son, som höll i en riktigt bra 
träning. Vi alla hoppas att 
du kan komma och träna oss 
igen.

Första matchen spelade 
vi mot ett Norskt lag Vind 
IL. Matchen slutade 6-1 till 
ÄIK:s favör och helt rättvist. 
Efter trevande inledning 
släppte nerverna och ham-
nade på rätt plats och det 
blev spel mot ett mål.

Match två spelade vi mot 
mycket duktiga Slangerup 
från Danmark. Danskorna 
var duktiga och vi kom igång 
först efter fem trevande 
minuter. Matchen slutade 
6-3. Slangerup spelade 
mycket moget och det visade 
sig att de skulle gå hela 
vägen till semifinal. Efter 
matcherna var det dags för 
välförtjänt disco.

Sju målskyttar
Match tre mot Hjörring 
SHI, som visade sig vara det 
minst tuffa laget i gruppen, 
blev det seger med 9-0. I 
denna match fick historien 
om Linneorna sin start 
genom att både Linnea 
Rönngård och Linnea 
Johannesson målade sina 
livs första mål. Sju målskyt-
tar i en och samma match 
visar på lagets styrka. 

Match fyra spelade vi mot 
ett duktigt danskt lag som 
hade chansen att gå vidare 
till A-slutspel vid vinst mot 
oss. De fick aldrig chansen 
ty efter någon minut var 
matchen klar och siffrorna 
slutade med 7-2. I och med 
detta hade vi vunnit grup-
pen, vi hade spelat otroligt 
bra. Vi dansade oss rakt 
igenom gruppspelet både 
ordagrant och fysiskt. Vi 
hade trevligt både på och 

utanför planen, vilket våra 
motståndare gick bet på. 
Offensivt, defensivt och 
målvaktspelet funkade otro-
ligt bra. 
På torsdagen var det dags 
för slutspelet, som vi även 
här dansade igenom med 
otroligt bra resultat där det 
finska laget Pallo stod för 
det hårdaste motståndet i 
semifinalen. De var fysiska 
och hade bra skott, som de 
använde sig av från de flesta 
platserna på planen. Men vi 
fick till slut det finska laget 
i brygga genom mycket 
bra och än mer fysiskt spel, 
mycket kantspel och snabba 
spelvändningar. Slutresulta-
tet blev 5-2 till ÄIK, men det 
var spännande in i det sista. 
Het match med mycket 
känslor mot ett duktigt lag.

Fredagen och dags för 
Grande finale mot ett lag 
som vi hade spionerat på 
vid två tillfällen. Detta lag 
var mycket bra. Dock hade 
de förmodligen tittat på oss 
och spelade inte med den 
uppställning som de tidigare 
varit så framgångsrika med. 
De spelade mycket defensivt 
och hade väldig respekt för 
oss.

Vi fick matchen dit vi 
ville, 1-0 genom Maja som 
sprang ifrån tre spelare och 
lirkade in bollen. 2-0, Maja 
skjuter på mål och målvak-
ten räddar men släpper en 
retur till Grundell som 
säkert springer 20 meter och 
bombar in bollen. Avslutar 
Dana cups målskörd gör Ida 
W som startade med första 
målet i turneringen.

Matchen spelades i Dansk 
TV där nationalsången 
spelades efter inmarschen 
på stadion. Vi var Dana Cup 
Mästare. Häftigt! Vid pris-
utdelningen fick vi en grymt 
stor buckla, guldhattar och 
bubbelsprut. 
Ronja Henricsson, som var 
lagkapten under cupen, tog 
även hem priset som turne-
ringens bästa spelare, vilket 
är väldigt stort i en sådan här 
turnering.

Det bästa av allt är att alla 
spelare har gjort allt det som 
krävs för att vinna. Alla drog 
sitt strå till stacken för denna 
seger. Efter finalen blev det 
segermiddag på restaurang 
för att sedan gå på Dana 
Cup-disco, även där ban-
kettseger.

❐❐❐

Älvängens IK F-99 vann Dana CupÄlvängens IK F-99 vann Dana Cup
– Ronja Henricsson utsågs till turneringens ffrämstee

Dana Cup-mästare 2011. Lyckliga spelare och ledare i Älvängens F99 efter triumfen i danska 
Hjörring.

Ronja Henricsson utsågs till 
turneringens bästa spelare.
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 “Häftiga danser koreograferade av de 
absolut bästa streetdansarna.”!  
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9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 
dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin
Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

Trubadur:  Thomas och David
DJ Hebbe • Rättigheter • Servering • Entré: 100 kr • Leg: 18 år

27 AUGUSTI,  KL 21:00
FURULUNDSPARKEN,  ALAFORS

SENSOMMARFEST 
I FURULUNDSPARKEN!

Innan hösten knackar på dörren vill vi bjuda in dig till en riktig utekväll i vår vackra folkpark

Varmt välkomna
önskar AIF´s herrlag 

i samabete med:
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