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NÖDINGE. För sjätte 
året i rad avgörs Janne 
Heros Pokal.

Spelplatsen är i van-
lig ordning Alehallen i 
Nödinge.

Cupgeneral Marcus 
Lager håller på med de 
sista detaljerna kring 
arrangemanget och 
spelarna går i väntans 
tider.

Som alltid är det minutiösa 
förberedelser som gäller 
när Marcus Lager håller i 
trådarna. Inget lämnas åt 
slumpen och det är tack 
vare ”Mackans” oförtrut-
liga engagemang som Janne 
Heros Pokal blivit en succé 
av stora mått. Turneringen 
är öppen för spelare med ett 
förflutet i Nol IK.

– Vi gör ett undantag och 
det gäller målvaktsposten 
i respektive lag. Annars är 
reglerna glasklara. Du måste 
ha ett lirat i NIK-tröjan för 

att få vara med i Janne Heros 
Pokal, understryker Marcus 
Lager.

Årets upplaga kommer att 
slå deltagarrekord. 95 spelare 
är anmälda till turneringen, 
som avgörs nu på lördag.

– Den stora nyheten är 
att vi har utökat cupen med 
ett damlag. Nytt är också 
att vi kör ett gruppspel med 
efterföljande slutspel. Förr 
om åren har modellen varit 
en rak enkelserie. Förhopp-
ningsvis ska det nya uppläg-
get ge lite extra nerv åt tur-
neringen, säger Lager.

Den stora frågan är vem 
som blir årets prisutdelare? 
Tidigare har arrangemanget 
gästats av välkända profi-
ler som Kenneth Anders-
son, Tord Holmgren, Ralf 
Edström, Thomas Ravelli 
och Glenn Hysén.

– Prisutdelaren håller jag 

hemlig fram till på lördag. 
Det jag kan avslöja är att 
vi återigen får besök av en 
landslagsmeriterad fotbolls-
spelare.

Janne Heros Pokal är inte 
bara fotboll utan har utveck-
lats till en riktig familjefest. 
På programmet står bland 
annat hoppborg och ansikts-
målning för barn. Nödinge 
SK öppnar upp cafeterian i 
klubbhuset och det kommer 
dessutom att grillas hambur-
gare.

– Alla är hjärtligt väl-
komna och förhoppningsvis 
bjuds det på en och annan 
underhållande fotbolls-
match under dagen, avslutar 
Marcus Lager.

Smoke Rings Big Band & 
Elisabeth Fredriksson
Sagabiografen Skärhamn

 Söndag 14/10 kl 17:00

En hyllning till  Monica Zetterlund

Biljetter 120:-,  i Kommunhuset och speldagen 
i Sagabio fr kl 16.00. Välkomna att lyssna till 

berättelsen om Monica i ord och ton.

Söndag 21 oktober kl 17:00
Ale Gymnasium Teatern

Biljetter 120:- i Ale Bibliotek och vid entrén 
från kl 16:00. Välkomna att lyssna till 

berättelsen  om Monica i ord och ton.

Slaget om Janne Heros Pokal
– På lördag smäller det i Alehallen

– Guld till Emma-Nellie Örtendahl
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag avgörs Janne Heros Pokal i Alehallen. Turneringsvinnare i fjol blev Mörsarna.

VAD SKÅDAR MITT NORRA ÖGA RIKSTEATERN

Vuxen 220 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom: 120 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 18/10.

STÅ UPP-KOMIKERN

RONNY ERIKSSON

Ronny Eriksson är tillbaka med en helt ny föreställning. 
På scenen finns ständige vapendragaren Benneth 
Fagerlund på piano och den här gången får han 
dessutom sällskap av Martin Tallström på gitarr. 
– Det blir skrönor, ljug, sanningar och nya låtar, utlovar 
Ronny Eriksson.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

TORSDAG 8 NOVEMBER
KL 19.00

JSM-guld
till Anton
Grattis säger vi till Anton 
Lorensson, tävlandes för Ale 
Trial Klubb, som i och med 
helgens förstaplats i Stock-
holm säkrade totalsegern i 
Junior-SM. Nästa säsong, när 
Anton fyller 18 år, går han upp 
i elitklassen och byter motor-
cykel till en 300-kubikare.

ÄLVÄNGEN. Emma-
Nellie Örtendahl, 14 
briljerade återigen på 
Jetski-VM i Arizona. 

Målet var att kvala 
in till fi nalheaten i 
den nya svårare klas-
sen, något hon klarade 
galant.

I fjol vann hon juniorklassen 
och blev utsedd till Junior 
Star i Lake Havasu i Arizona. 
När hon nu åkte iväg igen 
för att tävla i klassen 13-15 
år levde hon upp till sina för-

väntningar. 
Hon fick en bra start i sitt 

kvalheat och körde överty-
gande i mål på en fjärdeplats 
och därmed var årets mål-
sättning nådd. 

I finalen gick hon i mål på 
en tredjeplats med bara två 
äldre killar framför sig.

10: plats
I andra finalheatet kom hon 
iväg bra från linjen men ute 
vid andra bojen låg hon i 
en tuff fight om att komma 
ut som tvåa i starten. Detta 

resulterade i att hon blev 
trängd och körde på bojen 
tappade linjen och blev 
omkörd av de flesta kon-
kurrenterna. Hon kämpade 
stenhårt för att komma ifatt 
och efter mycket bra körning 
kom hon i mål på en 10:e 
plats.

Levde upp till
förväntningarna

14-åriga Emma-Nellie Örtendahl är nöjd med resultatet i jetski-VM i USA. 

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Missa inte Henrik 
Åberg, känd Elvisimitatör som uppträder 
på torsdag 25/10. Läs allt om nästa veckas 
program på stenaline.se/danmarkoverdagen

* Priset gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri 
måndag–fredag t o m 28/12 2012. 
Elvistema avser mån–fre vecka 43.

Elvistema+ resa
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