
2011  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 29SPORT

m.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Light Life har 4 huvudmål:

   1. Kosthållning/God energi
   2. Träning/motivation
   3. Mental träning/Stresshantering
   4. Bestående viktreduktion/  
 Livsstilsförändring

V I L L  D U  G Å  N E R  I  V I K T ?
Vi hjälper dig att nå dina mål med Light Life

Ring på en gång till vårt Light Life kontor 
031-26 22 22 

eller anmäl ditt intresse på hemsidan för att få 
en konsultation/rådgivning (kostnadsfritt)

ÄLVÄNGEN. Fotboll från 
tidig morgon till sen 
kväll.

Så var fallet i Älväng-
ens Kulturhus den 
gångna helgen.

ÄIK Cup 2011 avgjor-
des under festliga 
former.

När planerna ligger täckta av 
snö och is lämpar det sig ut-
märkt med fotboll inomhus. 
Den gångna helgen avgjordes 
ÄIK Cup för pojkar och flick-
or i åldern 10-12 år.

Arrangemanget tog sin 
början tidig lördagsmorgon 
med en högtidlig invignings-
ceremoni. Efter att värdför-
eningens ordförande, Lars 
Ingvarsson, hälsat välkom-
men släcktes belysningen ner 
och pampig musik strömma-
de ur högtalarna.

– Det blev väldigt bra och 
lagen uppskattade initiativet. 
Det är roligt att skapa det där 
lär lilla extra, säger cupgene-
ral Marcus Lager.

Sportsligt blev det en tur-
nering där tekniska prestatio-
ner och kollektiv kämpaanda 
hamnade i fokus.

– Det bjöds stundtals på 
riktigt bra fotboll och vi fick 
en cup som präglades av fair 
play, förklarar Lager.

Lördagens ägnades åt 
pojkfotboll. I tioårsklassen 
vann Oviding Real Madrid, i 
pojkar 11 segrade Nol IK och 
i P12 gick guldet till Ranne-
bergen orange.

Flickorna spelade på sön-
dagen och även här fick Ale 
ett vinnarlag. I F10 gick näm-
ligen segerpokalen till Nö-
dinge SK som vann en raff-
lande finalmatch mot Vallen. 
Matchens enda mål slogs in av 
nioåriga Johanna Einarsson, 
som därmed blev stor hjälte 
hos de blåskrudade. Johannas 
enda mål i turneringen kunde 
inte komma mer lägligt.

I flickor 11 vann Romelan-
da UF och i F12 gick segern 
till Lundby, som avgjorde på 
straffar mot Älvängens IK.

Festlig inramning när ÄIK Cup avgjordes
– Nol och Nödinge vann guld
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Guldjubel! I F10 gick segern till Nödinge SK, som vann finalen mot Vallen med 1-0.

Stor matchhjälte i NSK:s F10-lag blev Johanna Einarsson 
som gjorde enda målet i finalen.

När ÄIK Cup avgjordes i helgen hade arrangörsföreningen När ÄIK Cup avgjordes i helgen hade arrangörsföreningen 
inte marginalerna på sin sida. I F11 fick Älvängens IK res-inte marginalerna på sin sida. I F11 fick Älvängens IK res-
pass i semifinalen mot Romelanda UF, som senare slog pass i semifinalen mot Romelanda UF, som senare slog 
Torslanda i finalen.Torslanda i finalen.

Ale HF bröt sviten
GÖTEBORG. Efter åtta raka förlus-
ter bröt Ale HF:s herrar äntligen 
den negativa sviten.

Segern mot Majornas IK var men-
talt betydelsefull.

– Nu tar vi med oss den här vin-
narkänslan, den är betydligt behag-
ligare än det vi känt tidigare, säger 
lagledare Martin Jonsson.

Vinsten borta mot tabelljumbon Majornas 
IK var allt annat än enkel. 
Ale HF fick jaga ikapp i första 
halvlek. Underläge 5-10 ska-
pade oro.

– Vi hade några spelare 
som var särskilt heta idag och 
när de väl kom in kändes det 
ändå tryggt, säger Martin Jonsson.

Han avsåg spelfördelaren och lagets 

ankare, Fredrik Berggren, som hade en 
av sina gyllene dagar i Aletröjan. Likaså var 
Niklas Ericsson på ett bra spelhumör och 
målvakten Torbjörn Mattsson var stund-
tals lysande. Förutom dessa gladde sig lag-
ledningen åt en annan "gammal" kämpe.

– Anton Thunberg var tillbaka och fick 
mycket speltid i försvaret. Han var magni-
fik med tanke på hur lite han har tränat, be-
römde Martin Jonsson.

Om det var målmässigt jämnt i första halv-
lek var det desto lättare efter 
paus.

– I andra halvlek orkade 
inte Majorna hänga med, då 
sprang vi ifrån dem. Nu har 
vi Baltichov borta på lördag. 
För tabellen är det en viktig 

match och nu vill vi gärna behålla den här 
vinnarkänslan, menar Martin Jonsson. 

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 9/10
Rya - Ale HK 23-28 (15-10)
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