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Matchvärdar

SURTE. Derby och 
seriepremiär direkt.

Surte och Nol 
drabbade samman i 
”Alesexan” och de blå-
klädda utnyttjade bäst 
sina målchanser.

– Vi ger dem en 
match och Nol kommer 
att vara ett av seriens 
topplag så vi ska inte 
skämmas, konstaterade 
surtetränaren Beco 
Begzic.

Alesexan, division 6 D Göte-
borg, innehåller i år förutom 
Nol och Surte även Älväng-
ens IK och Nödinge SK. Av 
dessa lag fick Nol bäst start på 
säsongen. Efter tio minuters 
spel på Surte IP hade nolarna 
gjort både 1-0 och 2-0. Målen 
signerades Hadi Namro och 
Martin Eriksson. Surte re-
ducerade genom Ismael 
Daebes efter hörna en knapp 
halvtimme in i matchen. Boll-
innehavet var till hemmala-
gets fördel och bandystjär-
nan Lasse Karlsson förde-

lade skickligt bollar från sin 
playmakerposition. De rik-
tigt heta målchanserna ute-
blev dock för Surte. Istället 
drar laget på sig en onödig 
frispark som Nol tog vara 
på. Boban 
Ilic utnytt-
jade Fred-
rik Thelaus 
korta räck-
vidd och bor-
rade upp bollen högt i borter-
sta krysset. 3-1 i paus till gäs-
terna var i överkant.
– Vi är väl lite bättre och jäm-
nare som lag, men idag tycker 
jag inte att särskilt många 
kommer upp i normal stan-
dard. Surte var betydligt 
bättre än jag trott och framför 
allt imponerade Lasse Karls-
son, sa noltränaren Peter 
Karlsson.

Andra halvlek blev sämre 
till kvalitén och Nol som sak-
nade sju tänkbara startspela-
re verkade mest vilja spela av 
matchen. Hadi Namro hann 
göra ytterligare ett mål och 
segern var totalt sett odisku-

tabel.
– Det laget som spelar är 

alltid vårt A-lag. Det finns 
inga ursäkter. Vi kan bara 
glädjas åt att vi har en bred 
trupp, vilket gör att vi alltid 

kan ställa upp 
med ett bra 
lag. Till nästa 
omgång, 
hemma mot 
Färjenäs, är 

Charlie Nielsen och Jonny 
Stenström spelklara. Det är 
självklart positivt för oss, sa 
Peter Karlsson.

Premiärförlusten till trots 
var besvikelsen i Surtelägret 
tämligen begränsad.

– Vårt mål är att etable-
ra klubben i sexan. Nol har 
säkert högre tankar och jag 
är nöjd med att vi står upp 
bjuder motstånd. Det finns 
mycket som kan bli bättre, 
men det är en utmaning att 
få ihop ett lag med många 
unga samt ett antal rutinerade 
rävar, menade Beco Begzic.

Bäst i Surte var en annan 
Begzic, sonen Emil, som 

visade prov på fin teknik och 
oroade nolförsvaret gång på 
gång. Hos gästerna var det 
främst Hadi Namro som ut-
märkte sig.

LEKSTORP. Två starka 
försvar bidrog till 
en mållös match på 
utmärkta Lekstorps 
plastunderlag.

0-0 slutade premiä-
ren i division 6D Göte-
borg mellan Älvängens 
IK och Hyppeln.

ÄIK får nu ladda om 
batterierna till sönda-
gens derby borta mot 
Nödinge SK.

Gästerna skapade ett flertal 
chanser i den första, men ett 
stabilt hemmaförsvar fanns 
alltid till hands och avvärjde. 
Målvakten Johan Wester 
gjorde en bra insats mellan 
stolparna och bidrog mycket 
till lagets första vårpoäng.

Närmast ett premiärmål 
för ÄIK kom efter paus. Men 
för den stora ÄIK-publikens 
besvikelse hamnade bollen 
strax utanför ena målstolpen.

I övrigt böljade spelet fram 

och tillbaka. Det blev inte 
någon storslagen historia och 
vid ett flertal tillfällen slarva-
des det hos båda lagen.

Det är ännu för tidigt att 
framhålla några eldsjälar i 
årets ÄIK-upplaga. Först 
efter några omgångar går 

det att peka ut spelare som 
kommer att utgöra ryggra-
den. Lagets insats var väl inte 
den bästa i mannaminne, men 
heller inte den sämsta.

Mållös premiär för ÄIK mot Hyppeln

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Närmare än så här kom inte Älvängens IK ett mål i hemma-
premiären mot Hyppeln.

Surte bjöd Nol motstånd i premiären.

Hadi Namro sysselsat-
te Surtes försvar inklusive 
spelmotorn Lasse Karlsson.

Första derbysegern till Nol Nol

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Surte IS FK – Nol IK 1-4 (1-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Nyfiken på att 
testa golf?

Nu på söndag den 22 
april är alla mellan 6 och 21 
år välkomna till en prova-
på-dag på Nödinge golf-
klubb. 

– Man behöver inte 
anmäla sig i förväg och vill 
man sedan fortsätta drar 
årets juniorträning igång 
den 5 maj, hälsar Anders 
Kalin i juniorkommittén.

JOHANNA ROOS

Golf för juniorer

BOHUS. Bandyns silly 
season är igång.

Surte BK kunde i 
veckan presentera en 
återvändare.

Tobias Magnusson 
Motéus vänder hemåt 
efter spel i norska 
Mjöndalen och Kareby 
IS.

De riktigt tunga namnen har 
inte presenterats ännu, men 
ryktesspridningen är i full 
gång. Spelare som däremot 

är definitivt klara för spel i 
Surtes tröja nästa år är Adam 
Rohr, Johan Janebrink, 
Simon Andréasson, Olle 
Smedberg (ny från Kareby 
IS) och förra veckans snackis 
Tobias Mangusson Motéus. 
Den sistnämnde har spelat 
för Kareby de senaste två 
åren och 24-åringen fung-
erar både som anfallare och 
mittfältare.

Stort hopp finns för att 
spelare som flydde inför årets 
säsong ska återvända. Bland 

dessa nämns Kalle Ahlgren 
och målvakten Alexander 
Wettergren.

När det gäller vem som 
ska träna laget är fortfarande 
inget klart. Det har talats 
om Harri Bergbacka, men 
också om tidigare backen 
Daniel Rydén. Mycket talar 
dock för att Göran Adolfs-
son kommer tillbaka i någon 
form.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nu är bandyns silly 
season igång 
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