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NOL. Nol IK kommer 
väl förberedda till årets 
division 6 D Göteborg.

En talangfull trupp 
har spetsats med eta-
blerade nyförvärv.

Från Ahlafors IF 
anslöt i dagarna Jonny 
Stenström och Charlie 
Nielsen.

Peter Karlsson, 42, gör sin 
femte säsong som A-lagsan-
svarig för Nol IK:s herrar. 
I år låter han mer förhopp-
ningsfull än någonsin tidi-
gare. Det finns det också 
skäl för honom att göra. En 
ung och talangfull trupp har 
kryddats med nyförvärv från 
division tre klubben Ahlafors 
IF. Jonny Stenström som har 
agerat hjälpgumma på flera 
olika positioner hos AIF får 
inte tiden att räcka till för 
spel på den nivån längre och 
har därför valt att stötta upp 
Nol. Med sig fick han ålder-
mannen Charlie Nielsen, 41.

– Det är framför allt två 
duktiga fotbollsspelare, men 
för oss är just deras erfaren-
het guld värd. Det är två vin-
narskallar som vet vad som 
krävs för att vinna en serie. 
Redan förra året kunde vi 
utmana de bästa lagen, men 
problemet har varit inställ-
ningen i matcher mot sämre 
motstånd. Där har våra unga 
killar mycket att lära. Du 
behöver inte vinna seriefina-
len om du istället vinner de 
andra matcherna, menar nol-
tränaren Peter Karlsson.

I fredags fick han se sina 
nyförvärv spela för första 
gången. Genrepet mot 
Lödöse/Nygård blev en stor 
framgång.

– En av de bästa matcherna 
som Nol har spelat under 
min tid. Det såg stundtals 
fantastiskt bra ut. Vi vågar 
hålla i bollen och etablera 
tryck på motståndarens plan-
halva. Det kunde ha slutat 
20-1. Jonny Stenström och 
Charlie Nielsen var precis så 
bra som jag hoppats på. De 
blir en stor tillgång för oss, 
säger Peter Karlsson.

Till skillnad från många 
andra klubbar råder det 
ingen spelarbrist i Nol IK. 
Minst 20 lirare ansluter till 
varje träningspass och kon-
kurrensen är stor om nästan 
varje position.

– Det finns inte många 
givna spelare, utan det är 
dagsformen som kommer att 
avgöra. Vad som känns mest 

inspirerande i år är att vi har 
så många unga spelare i en 
ålder där jag vet att flera av 
dem kommer att växa ytter-
ligare ett par klasser under 
säsongen. Vi har precis den 
mix av talang och erfarenhet 
som en tränare drömmer om, 
menar Peter Karlsson som 
däremot inte vill se Nol som 
seriefavorit.

– Nej, det får Älvängens 
IK leva med.

Ödmjukt sagt med tanke 
på att han i nästa andetag 
säger att Nol ska bli bättre 
än i fjol.

Då slutade laget trea…
Förutom Älvängen och 

Nol spelar också Nödinge 
SK och Surte IS FK i samma 
serie. Därför är det inte kon-
stigt att det vankas derby 
redan i premiäromgången. 
Nol IK reser då till Surte för 
årets första seriematch.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK har spetsat truppen

Peter Karlsson gör sin femte säsong som A-lagstränare för 
Nol IK.

NÖDINGE. Nödinge SK 
slutade femma i fjolår-
ets division 6 D Göte-
borg.

Ska man månne 
kunna förbättra den 
placeringen i år?

– När man hör hur bra 
alla andra lag ska vara 
så får vi i första hand 
sikta på att hänga kvar, 
säger tränaren Bengt 
Almqvist.

Nödinge SK har förlagt all 
försäsongsträning till Alehal-
len. Uppslutningen har varit i 
genomsnitt tio man och trup-
pen tål av förklarliga skäl inte 
alltför många avbräck när se-
riespelet drar igång.

– Vi är tunna och måste 
ha våra spelare tillgängliga. 
Är alla disponibla har vi ett 
riktigt skapligt gäng, förkla-
rar Bengt Almqvist.

Träningsmatcherna har 
bjudit på varierande resultat. 
I genrepet mot Romelanda 
blev det stryk med 3-1.

– Träningsmatcher är en 
sak, serien något helt annat. 
Det är alltid intressant när 
allvaret drar igång. Förhopp-
ningsvis kan vi få en bättre 
start i år jämfört med fjolår-
et, säger Almqvist.

NSK kan presentera en del 
nya namn inför årets säsong, 
däribland anfallaren Vedad 
Arnautovic från Ramber-
get, Jonas Ahrnberg, Surte, 
och Christopher Almqvist, 
SG97. Noterbart är också att 

Marcus Larsson gör come 
back mellan stolparna.

– Vi får se hur bra vi står oss 
i konkurrensen. Jag tror att 
Älvängens IK, Nol IK, Zenith 
och Komarken kommer att 
göra upp om guldet.

Nödinge SK inleder se-

riespelet borta mot Tuve på 
lördag för att i hemmapre-
miären den 22 april ta emot 
Älvängens IK.

NSK tror inte på topplaceringNSK tror inte på topplacering
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Bengt Almqvist, tränare i Nödinge SK.


