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KUNGÄLVSMÄSSAN 2012

• Fri entré
• 150 utställare
• Mässerbjudanden 
 från alla utställare
• Mat och dryck
• Musikcafé
• Underhållning
• Fotoutställning
• Tipspromenad
• Tävlingar
• Lotterier
• Fiskdamm 
• Tivoli
•  Räddningstjänsten  
• Årets Kungälvsbo

Öppet: Torsdag 12-19 • Fredag 12-19 • Lördag 10-16 • www.kungalvsmassan.se

13-14-15 September
Mimershallen
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��

��
��
�
�
�
�
�
��
���
�
�
��
�
��
�

��
���
��
��
�

��
���
�
�
�
��
��
���
�
�
��
��
�
�
�
�
��

�
������

�
�
�
�
�����

�
�
���

���

�����

��
���


��
���
�
�
�
�������

�
�
����

�
�
�
�
��

GÖTEBORG. Örgryte 
IS är med ena benet i 
Superettan.

I laget återfinns brö-
derna Jonathan och 
Jakob Lindström, båda 
med Ahlafors IF som 
moderklubb.

– Vi tar en match i 
taget, men visst ser 
det bra ut, konstaterar 
Jakob.

Över 3 000 personer hade 
letat sig till Gamla Ullevi 
förra måndagen för att se se-
riefinalen i division 1 södra 
mellan ÖIS och Lunds BK. 
Det blev ingen sprakande fot-
bollsföreställning, men hem-
mapubliken var ändå tillfreds 
när matchuret tickat upp till 
90 minuter. Slutresultatet 2-0 
betyder nämligen att Örgry-
tes försprång ned till jagan-
de Lund och Oddevold är sju 
poäng.

Vinsten i seriefinalen följ-
des senare upp med en kas-
saskåpssäker 6-0-seger mot 
Gauthiod i lördags. Det ska 
således mycket till för att 
rödblått ska undvika avance-
mang.

– Vi gör det bra och alla 
krigar. Det är en grym inställ-
ning i det här laget, förklarar 
Jakob som själv symbolise-
rar mycket av det hjärta som 
präglar ett vinnande kollek-
tiv.

Jakob Lindström, 19 år, 
kom till ÖIS från Ahlafors 
2008. Jakob har genomgått 
en enorm utveckling det se-
naste året och tillhör idag en 
av lagets absolut viktigaste 
spelare. 175 centimeter lång 
och 69 kilo lätt utgör Jakob 
Lindström navet i ÖIS-hju-
let, tuff i sin spelstil litenhe-

ten till trots.
– Jag försöker ligga rätt 

i banan och ta ett defensivt 
ansvar. Idag blev det inte så 
många offensiva attacker, 
men det gör inget så länge 
vi vinner, konstaterade Jakob 
efter segern mot Lund.

Storebror Jonathan, 23 
år, lämnade Ahlafors IF för 
spel i den rödblå dressen 
2005. Skadebekymmer har 
dessvärre förföljt Jonathan 
genom åren, men nu är han 
frisk och konkurrerar i allra 
högsta grad om en plats i star-
telvan. De senaste matcherna 
har han fått börja på bänken 
utan att bli inbytt.

– Det är tajt om platserna. 
Det är bara att kämpa på och 
ta chansen när den kommer. 
Det vore riktigt roligt om vi 
kunde greja detta och ta en 
plats i Superettan. Nu är det 
fullt fokus som gäller de sista 
omgångarna och helt klart är 
att vi går för guld, säger Jo-
nathan.

Sju matcher återstår innan 
division 1 södra är färdigspe-
lad. För ÖIS väntar närmast 
en svår bortamatch mot FC 
Trollhättan på Edsborg.

NU STARTAR VI SÄSONGEN 
I LÖDÖSEBORG I LÖDÖSE

 
Skridskoskola 15/9  kl 10-11
Hockeyskola 15/9 kl 11-12 

för killar och tjejer födda -04, -05,-06
 

Ingen föranmälan krävs. 
Vi söker spelare i alla åldersgrupper 

till våra lag.
 

Vi har även istid för uthyrning till 
privatpersoner, lag samt företag.

 
Mer information på vår hemsida: 

www.ln70.se
samt: 0520-661155, 0702-272518

 
Hjärtligt välkomna!

Bröderna Lindström siktar på SuperettanBröderna Lindström siktar på Superettan
– Jonathan och Jakob 
går för guld med ÖIS 

PÅ GAMLA ULLEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Jonathan och Jakob Lindström är båda fotbollsuppfostrade i 
Ahlafors IF, men tillhör numera Örgryte IS. ÖIS leder division 
1 södra i överlägsen stil och mycket talar för att det blir spel 
i Superettan nästa år.

Bara 19 år gammal är Bara 19 år gammal är 
Jakob Lindström, med Jakob Lindström, med 
nummer 125 på ryggen, en nummer 125 på ryggen, en 
av ÖIS och seriens bästa av ÖIS och seriens bästa 
mittfältare.mittfältare.


