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NÖDINGE. Den 15:e 
upplagan av Ale IBF:s 
skolcup i innebandy är 
över.

103 matcher spelades 
och flera av finalerna 
fick en rafflande avslut-
ning.

– Det bestående 
minnet från i år blir den 
fantastiska innebandyn 
som vi fick njuta av i 
dagarna tre. Kvalitén 
blir bättre för varje år, 
säger Ale IBF:s Hans 
Westerlind.

Det var en mycket nöjd ordfö-
rande som lokaltidningen fick 
tag på dagen efter jubileums-
upplagan av skolcupen i inne-
bandy.

– Vilken utveckling vi har 
haft. I början var det vi i sty-
relsen som skötte allt från att 
döma matcherna till att admi-
nistrera arrangemanget. Nu är 
det nästan som ett självspelande 
piano. Vi är över tjugo personer 
som är engagerade och sen har vi 
alla ungdomslag som hjälper till 
med cafeterian. Självklart tar det 
mycket kraft, men det är enbart 
positivt, säger Westerlind.

Det råder inget tvivel om 
att skolcupen utgör förening-
ens viktigaste rekryteringsbas 
av nya medlemmar.

– Absolut, det är många som 
får smak av innebandy i samband 
med cupen, men det är inte bara 
bra för Ale IBF utan för sporten 
i stort. Jag tror Surte IS IBK och 
Skår innebandy också drar nytta 

av det här, menar Westerlind.
Det var mer än fullsatt när 

finalpasset drog igång. Den of-
ficiella publiksiffran noterades 
till 630 och under hela helgen 
har över 2000 besökare passe-
rat dörrarna i Ale gymnasium.

– Visst är det flera föräldrar 
som har varit här hela helgen, 
men det är ändå fantastiskt vilket 
intresse den här skolcupen har 
medfört.

Publiken fick på söndagsef-
termiddagen ta del av flera dra-
matiska finaler. I de yngre års-
kurserna regerade Älvängen, 
medan Bohusskolan sopade rent 
i de äldre. Bohusskolan vann 
såväl i årskurs 7, 8 och 9.

Störst raffel var det i fina-
len för årskurs 5. Det var dess-
utom ett derby mellan Maden-

skolans klass 5A och 5B. Efter 
att 5A kvitterat till 1-1 med bara 
20 sekunder kvar att spela fick 
finalen avgöras med straffslag 
och klass 5B kunde efter kväl-
lens mest välregisserade drama 
jubla högst. Spännande var det 
också i årskurs 7. Bohusskolan 
besegrade Ahlafors Fria skola 
efter straffavgörande.

Finalerna dömdes av för-
bundsdomare Magnus Pers-
son som med stor rutin och er-
farenhet såg till att regelboken 
efterlevdes.

– Det är en jättestor tillgång 
att vi får hit honom. Han säger 
dessutom att det är årets höjd-
punkt, berättar Hans Westerlind.

Det är inte svårt att förstå 
honom.
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Yngsta mästarna! Älvängenskolan klass 1A vann klassen för 
de yngsta innebandyspelarna. I finalen besegrades vännerna 
i klass 1C från samma skola med 1-0.

Vinnare! Älvängenskolans klass 2C vann derbyt över 2A i fi-
nalpassets målrikaste match 4-2.

Nolskolan klass 3A vann över Tellus Himlaskolan med 
knappa 3-2. Spännande och rafflande in i det sista. 

Älvängenderby. Madenskolan klass 4A slog skolkamraterna i 
klass 4C med för årskursen talande nog 4-0.

Dramats segrare! Skolcupens mest spännande final gick i 
årskurs fem där Madenskolans klass 5B vann över kamra-
terna i klass 5A med minsta möjliga marginal. Matchen fick 
avgöras på straffar, där båda lagen hade chansen att vinna 
flera gånger. Lagens sjunde straff avgjorde till klass 5B:s 
stora glädje.

Ahlafors Fria skola vann finalen i årskurs sex med klara 4-0. 
Segern innebar en prischeck om 1500 kronor.

Bohusskolan 7B vann finalpassets andra straffavgörande 
genom att besegra Ahlafors Fria skola. 

Bohusskolan 8C fick även jubla i finalen för årskurs åtta, där 
återigen Ahlafors Fria skola fick ge sig med 1-2. Segern i de 
äldre klasserna var värd 2000 kronor.

Prestigekampen i den äldsta klassen vanns av Bohusskolan. 
I årskurs nio bjöds det på riktigt bra innebandy och flera fina 
soloprestationer. Bohusskolan vann med 2-1 efter en spän-
nande drabbning med Aroseniusskolan klass 9A.

Segervräkt. Vilt jubel hos klass 5B Madenskolan efter final-
segern på straffar.


