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Söndag 9 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Strålande 
solsken och sann fot-
bollsglädje.

Så skulle man enkelt 
kunna sammanfatta 
årets upplaga av Cup 
Sjövallen, som avgjor-
des 11-12 augusti.

– Ett oerhört lyckat 
arrangemang och till-
sammans med delta-
gare och funktionärer 
lyckades vi skapa en 
härlig fotbollsatmosfär, 
förklarar cupgeneral 
Louise Olofsson. 

46 deltagande lag räkna-
des in och totalt spelades 
97 matcher under dagarna 
två. Det fina vädret gjorde 
inramningen magnifik. Som 
komplement till fotbollen 
ordnades också musikunder-
hållning under söndagen, 
lokala band som fick möj-
ligheten att visa upp sig för 
publik tack vare Ahlafors IF:s 
samarbete med Vakna.

– Cupen bjöd på många 
bra matcher, snygga mål och 
spektakulära målvaktsrädd-
ningar. Det var många leen-
den och extra roligt var det 
att vi kunde nyttja vår nya 
konstgräsplan, som invig-
des på fredagskvällen, säger 
Louise Olofsson.

Nio-, sju- och femman-
naspel tillämpades beroende 
på åldersklass, från åtta år 
upp till tolv år. Den mest 
dramatiska finalen utspelade 
sig i F11 mellan Nol och 
Vallen då det efter full tid var 
kryssläge. Efter fem straffar 
var det fortfarande oavgjort 
och förlängningsstraffar 
fick skilja lagen åt. Det blev 
Nol IK som drog det längsta 
strået och tog hem guldet.

– Slutligen vill jag tacka 
alla funktionärer som möjlig-
gör denna fotbollsfest, ingen 
nämnd och ingen glömd, 
säger Louise Olofsson.

Turnering med sann fotbollsglädjeTurnering med sann fotbollsglädje
– Cup Sjövallen 
bjöd på magnifik 
inramning

RESULTAT
F12: 1. Älvängens IK, 2. Eriksbergs IF, 3. Nödinge/Ahlafors.
P12: 1. Mölnlycke IF, 2. Älvängen/Ahlafors vit, 3. Kode/Kareby, 4. Ytterby IS.
F11: 1. Nol IK, 2. Vallens IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Kareby IS.
F10: 1. Nol IK, 2. Ahlafors IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Romelanda UF.
P10: 1. IFK Fjärås vit, 2. Partille IF 2, 3. IFK Fjärås röd, 4. Ahlafors/Nol gul.
P9: Grupp 1: Partille IF, Skepplanda BTK, Ahlafors IF, Älvängens IK. Grupp 2: 
Älvängens IK, Partille IF, Nol IK, Lekstorps IF. Dessa två grupper gjorde tillsam-
mans 61 mål.
P8: Två lag från Skepplanda BTK och två lag från Ahlafors IF. Totalt 32 mål.
F8-9: Två lag från Älvängens IK samt Ahlafors IF, Skepplanda BTK och 
Nödinge SK. Totalt 62 mål.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
25 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 Augusti kl 10-13

 
Dagens försäljning går till inköp 

av getter och utsäde till 
flyktingfamiljer i Kongo.

 
Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

I den yngsta klassen, F8-9, räknades inga poäng. Här är det 
derbymatch mellan Älvängens IK och Ahlafors IF.

www.alekuriren.se
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