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NÖDINGE. Femte upp-
lagan av Janne Heros 
Pokal i Alehallen blev 
en ny succcé.

Fotbollsturneringen 
för gamla Nolspelare 
har nu också blivit en 
publikframgång.

– En folkfest precis 
som jag ville ha det, 
sa en mycket nöjd 
arrangör i Marcus 
Lager.

Årets turneringssegrare Mör-
sarna, lirare födda 1970-
71, var väl värda applåderna 
när lagkapten Niklas Mar-
tinsson lyfte pokalen. Ändå 
vägde publikens hyllning-
ar lätt i jämförelse med det 
jubel som den forne brons-
hjälten Kenneth Anders-
son rev ner då han presente-
rades som årets prisutdelare.

– Tack så mycket, men 
jag tycker inte ni ska applå-
dera varken mig eller killar-
na i laget här. Ägna istället 
alla tankar åt de som är an-
höriga till dessa gubbar som 
vaknar upp imorgon med 
onda kroppar. Efter festen 
som väntar har de säkert hu-
vudvärk också. Det är tufft att 
spela fotboll när man en gång 
lagt av, sa Kenneth Andersson 
med glimten i ögat.

Sju lag gjorde upp om 
Janne Heros Pokal i en en-
kelserie. Samtliga spelare har 
någon gång spelat i Nol IK 
och lagen är också åldersin-
delade. Det blev ett drama-
tiskt avgörande i årets upp-
laga, där fjolårets vinnare 
P79 Napoli såg ut att gå mot 
ännu en triumf. Mörsarna var 
tvingade att besegra de nästan 
tio år yngre bolltrollarna som 
anfördes av främst Anders 
Isaksson. Vad ingen visste 
var att Mörsarna bestämt sig 
redan för fem år sedan att i år 
skulle laget segra. Åtminsto-
ne påstod Niklas Martinsson 

det i lagets tacktal. Det kräv-
des dock en seger i den avslu-
tande matchen mot Real Old-
guys och den satt långt inne. 
Anders Brandt satte seger-
målet till 4-3 två minuter före 
slutet.

– I år var första året som 
vi tryckte till lite och det fick 
önskad effekt, konstatera-
de Peter Håkansson, en av 
många stolta guldhjältar.

Turneringens skyttekung 
Peter Eriksson, tio mål, 
återfanns dock i det yngsta 
laget Young Bratz. Där spe-
lade också främste passnings-
spelaren som var Peters tvil-

lingbror Martin Eriksson 
som slog inte mindre än 14 
målgivande assists.

Arrangören själv, Marcus 
Lager, verkade mest nöjd 
med allt som egentligen inte 
rörde själva fotbollen.

– Min vision har hela tiden 
varit att skapa en mötesplats 
för gamla lirare och deras an-
höriga. Idag hade även barnen 

väldigt roligt i våra hoppbor-
gar och de som ville kunde 
ansiktsmåla sig hos Leona 
Leopard. Aldrig tidigare har 
vi haft så mycket publik på 
läktaren, vilket var en stor 
framgång. Sedan kändes det 
väldigt stort när Kenneth An-
dersson dök upp, summerade 
Lager årets turnering.
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VOLVO NÄRSERVICE ALEColorama i Älvängen

- En butik för 

både proffs och 

hemmafi xare

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring Kent på 0704-38 52 58

RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-
Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Just nu!
Lediga platser!

LEDIGA 
PLATSER!

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Mörsarna vann turneringen Janne Heros Pokal i Alehallen i lördags. Från vänster: Kenneth 
Andersson, Christian Olausson, Stefan Gustafsson, Peter Håkansson, Anders Brandt och 
Thomas Hvenfelt. Sittande från vänster: Jerry Johansson, Niklas Martinsson, Niklas Zetter-
lund, Örjan Bråten och Peter Karlsson.

Bronshjälten från 1994 Kenneth Andersson överlämnade 
Janne Heros Pokal till lagkapten Niklas Martinsson.

Populär ansiktsmålning.

Bronshjälte överlämnade Janne Heros Pokal


