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NÖDINGE. Nedräk-
ningen har börjat.

Lördagen den 29 
oktober avgörs Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

– Nu firar vi femårs-
jubileum, konstaterar 
Marcus Lager, initia-
tivtagare och ensam 
arrangör till fotbollsjip-
pot i Nödinge.

Janne Heros Pokal, som 
är uppkallad efter Nol IK-
legendaren Jan ”Hero” 
Olsson, spelas för femte året 
i rad. Turneringen vänder 
sig till gamla NIK-spelare, 
födda 1965-82. Regerande 
mästare är P79 Napoli.

– Detta är utan tvekan 
årets höjdpunkt. Arrang-
emanget har successivt 
utvecklats och i år ska det 
bli bättre än någonsin, lovar 
Marcus Lager.

– Eftersom turneringen 

besöks av många barnfamil-
jer har jag tittat på roliga 
kringaktiviteter. Nu är det 
klart att det blir hoppborg 
och ansiktsmålning, nya 
inslag som förhoppningsvis 
ska uppskattas av de allra 
yngsta.

Matcherna tar sin början 
klockan elva och pågår fram 
till fyra-tiden på eftermid-
dagen. Sju lag gör upp om 
mästerskapstiteln.

– Resultatet är inte det 
viktigaste, men självklart 
finns det en viss prestige när 
väl domaren blåser till spel, 
förklarar Lager, som också 
vill slå ett slag för invignings-
ceremonin:

– Den äger rum klockan 
kvart i elva och då blir det 
stämningsfullt vill jag lova. 
Det blir ett ljud- och ljusar-
rangemang av bästa märke.

Vem som blir årets prisut-
delare återstår att se. Marcus 

Lager är hemlighetsfull.
– Ralf Edström, Thomas 

Ravelli, Glenn Hysén och 
Tord Holmgren har skött 
uppgiften med bravur tidi-
gare år. En liknande fot-
bollsikon är att vänta till Ale-
hallen även i år. Mer än så vill 
jag inte säga.

JONAS ANDERSSON

Janne Heros Pokal 5-årsjubilerar

Marcus Lager, ensam turne-Marcus Lager, ensam turne-
ringsarrangör.ringsarrangör.

P79 Napoli är regerande mästare i Janne Heros Pokal. Årets turnering äger rum lördagen 
den 29 oktober.

KORTEDALA. LN 70 HC 
inledde seriespelet i division 
4-ishockeyn sent på mån-
dagskvällen genom att spela 
3-3 (2-2, 1-1) mot Göte-
borgs Devils.

I matchens inledning 
dominerade LN 70 som tog 
ledningen med 2-0 genom 
mål av Jonathan Haaga 
och Patrik Ekström. 
Sedan kom hemmalaget 
tillbaka och kvitterade 
innan periodpausen.

I den sista perioden 
tryckte LN 70 på för ett 
ledningsmål, men i en kon-

tring tog Devils ledningen. 
En minut senare kvitterade 
LN 70 genom Christian 
Flodin och sju sekunder 
senare lyckades LN 70 få 
in en puck genom Tim 
Nordström. Detta mål 
dömdes bort av domartea-
met som först blåste mål. 
Då istiden i Isdala var över 
bröts matchen när klockan 
stod på 16.05.

Nu på fredag spelar LN 
70 sin hemmapremiär mot 
Flyers HC i Lödöseborg, 
där läktarbygget nu är klart.

❐❐❐

LN 70 kryssade mot Devils

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Söndag 23 oktober, Ale Gymnasium

09.55    F00 Nödinge SK - Sävehof
10.55    F99 Nödinge SK - Aranäs
11.45    P98 Nödinge SK - Kungälv
12.45    FA Nödinge SK - Backa
14.15    Ddiv2 Nödinge SK - HP Kongelf

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04 har åter dragit igång
Båda grupperna tränar lördagar

i Nödinge sporthall

Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

sig handboll men framför allt för att ha roligt 
tillsammans med oss! 

HANDBOLLSSKOLAN

Låt era barn bekanta sig med bollar. Start den 8 oktober 
kl: 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 

Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 
Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 

tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Hej alla barn och föräldrar! 
Då var det dags att dra igång med handbollsskolan 

igen. Både killar och tjejer födda 02-04 är välkomna. 
Vi kommer att köra både i Älvängen och Skepplanda 

och man får gärna vara med på båda ställena.

Har ni frågor kan ni kontakta oss: Sofia: 0768-50 25 01, 
Sara: 0768-78 25 63, Viktor: 0733-32 01 15

ÄLVÄNGEN. Peter 
Eriksson blir blåvit 
igen.

Nu är det emeller-
tid inte IFK Göteborg 
det handlar om utan 
Älvängens IK.

Senare i veckan pre-
senteras ”Erra” som 
ny tränare för klubbens 
representationslag.

Efter den bittra 2-1-förlus-
ten mot Romelanda UF förra 
helgen, som innebar degra-
dering till division 6, har 
Älvängens IK inlett arbetet 
för nästkommande säsong. 
Tränarsejouren för Tommy 
Svensson blev bara ettårig 
och som efterträdare har 
utsetts Peter ”Erra” Eriks-
son.

– Det ska bli kul! För-

hoppningsvis ser killarna 
detta som en omstart och 
ambitionen måste vara att 
ta sig tillbaka till femman 
så fort det bara går. Det är 
inte lätt, men vi ska göra ett 
försök, säger Peter som de 
tre senaste säsongerna varit 
verksam i Myckleby IK.

– Skönt att få träna ett 
lag på hemmaplan igen. Jag 
sparar några timmars resande 
i veckan, skrattar ”Erra” som 
bor bara en snedspark från 
Älvevi.

Peter kommer att träffa 
spelarna första gången på 
torsdag. Hur spelartruppen 
kommer att se ut för nästa år 
är dock för tidigt att uttala sig 
om.

– Jag hoppas att de flesta 
spelare vill vara kvar och ta 
revansch på sig själva. Per-
sonligen ser jag det som en 

utmaning att försöka vända 
skutan åt rätt håll.

JONAS ANDERSSON

”Erra” blir åter blåvit

Ex-ängeln Peter ”Erra” Er-
iksson, med Skepplanda BTK 
som moderklubb, blir ny trä-
nare för Älvängens IK:s 
herrseniorer.

Arkivbild: Allan Karlsson

Hade det inte varit för en 
omkörning i slutspurten 
hade Milles Tempo haft 
chans på vinsten i lördagens 
V75-lopp på Åby travbana. 
Tränaren Pethra Prytz från 
Skepplanda är ändå nöjd med 
placeringen.

Han hade krafter kvar i 
mål och det var synd att det 
inte gick hela vägen. 

I lördags gick lärlings-SM 
av stapeln och denna gång var 
det kusken Jennifer Tillman 
som körde. Tidigare i höst 
sprang Milles Tempo in på 
en förstaplats i V75, då med 
proffskusken Björn Goof i 
sulkyn. Hästen, som tidigare 
blivit utdömd av veterinären, 
har gjort en rejäl comeback, 
och nu väntar fler lopp. 

Pethra Prytz hade även 
med en häst i V75-loppet 
som gick i Halmstad förra 
måndagen. Med Jörgen 
Sjunnesson som kust sprang 

Ale-häst trea i helgens V75-lopp

Milles Tempo slutade trea i 
lördagens V75-lopp på Åby.

Lady Metro i mål på en för-
staplats.

Hästarna, som har sin 
hemvist på Pethra Prytz gård 
i Lid, Skepplanda, har skör-
dat stora framgångar och fler 
ska det förhoppningsvis bli.

JOHANNA ROOS


