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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 24/10 - Ale gymnasium

D div2 19:30 Nödinge - Aranäs

Söndag 28/10 - Nödinge sporthall
P02 11:00 Nödinge - Önnered
F01 12:00 Nödinge - Särökometerna
H div6  13:00 Nödinge - IS Orion

Skarpe Nord
Söndag 28 okt kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

SANDVIKENS AIK

ELITSERIEBANDY!

Ledare och spelare från Nödinge SK:s ungdomssektion samlade i Alehallen.

NÖDINGE. Förra lör-
dagen arrangerade 
Nödinge SK sin ung-
domsavslutning.

I Alehallen spelades 
det fotboll och delades 
ut medaljer.

– Det är bra drag i 
föreningen just nu, 
förklarar Peter Lilje-
roth, ungdomsansvarig 
i NSK.
En gemensam avslutning 
med matchspel mellan 
mixade lag samt nummer-
boll genomfördes för första 
gången i fjol. Det blev en 
succé varför klubben beslu-
tade att göra ett liknande 
arrangemang även i år.

– Uppslutningen är god 
och stämningen på topp, 
konstaterade Peter Liljeroth 
samtidigt som han gick runt 
och småpratade med fören-
ingens ledare och spelare.

Nödinge SK har pojklag 

i varje åldersklass från 2000 
till 2004. Därutöver ingår 
man ett samarbete med killar 
födda -99 i Ale United, en 
sammanslagning av Nödinge 
SK, Ahlafors IF och Nol IK.

På flicksidan återfinns ett 
lag; tjejer födda 2004. För 
de allra yngsta, barn födda 
2005 och 2006, tillämpas 
gemensamma lag för killar 
och tjejer.

– Vi har dessutom ett 
F99/00 ihop med Ahlafors 
IF, betonar Peter Lijeroth.

Är det svårt att få ledare?
– Nej, faktiskt inte. Vi 

har klarat av rekryteringen 
riktigt bra vilket vi är tack-
samma för, avslutar Peter 
Liljeroth.

I ALEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Avslutning för NSK:s fotbollsungdomarAvslutning för NSK:s fotbollsungdomar

NÖDINGE. P79 Napoli 
är åter mästare.

Tredje inteckningen 
av sex möjliga i Janne 
Heros Pokal är inget 
dåligt facit.

Det var en stolt lag-
kapten i Tobias Hell-
man som fi ck ta emot 
vandringspriset av den 
forne landslagsbacken 
Stig Fredriksson.

Janne Heros Pokal utvecklas 
för varje år som går. I år hade 
arrangören, Marcus Lager, 
fått ihop hela åtta lag som var 
fördelade på två grupper.

– För första gången i tur-
neringens sexåriga historia 
hade vi ett damlag med. Såle-
des satte vi ett nytt deltagar-
rekord med hela 95 spelare 
anmälda. Likaså satte vi nytt 
publikrekord vilket känns 
fantastiskt roligt, summerade 
cupgeneral Lager, som hade 
all anledning att vara nöjd 

med arrangemanget.
Janne Heros Pokal är 

öppen för spelare med 
ett förflutet i Nol IK. Ett 
undantag finns och det gäller 
målvaktsposten i respektive 
lag. Av burväktarna var det 

utan tvekan Andreas Skån-
berg som imponerade mest. 
Det var ett smart drag av Nol 
Gold Girls att anlita Ahlafors 
IF:s målvaktsfantom mellan 
stolparna.

Lördagen bjöd på en hel 

del sevärda matcher och 
trots att de allra flesta har 
sin aktiva tid långt bakom 
sig visade de att kunnandet 

fortfarande finns kvar. Det 
lag som visade störts kvalite-
ter var killarna i P79 Napoli 
som vann för tredje gången. 

I år blev det finalseger över 
Forever Öijvind.

JONAS ANDERSSON

P79 Napoli segrade i Alehallen
– Tredje inteckningen i Janne Heros Pokal

P79 Napoli segrade i Janne Heros Pokal för tredje gången av sex möjliga. Laget bestod 
av, övre raden fr v: Anders Isaksson, Stefan Wern, Stig Fredriksson (prisutdelare), Martin 
”Libba” Johansson, Andreas Svensson. Nedre raden fr v: Richard Lorentzon, Mattias Hans-
son, Martin ”Gorgi” Johansson, Tobias Hellman och Mikael Samuelsson.

Det fanns gott om gamla NIK-profi ler i Alehallen i lördags. 
Här är det Weine Pettersson som försöker hålla undan för 
Ann-Sofi e Johannesson i Nol Gold Girls.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 28 oktober
 P 02 12.30 Ale HF - Härryda
P 01 13.20 Ale HF - Alingsås

H div 4 14.10 Ale HF - Baltic
H div 6 15.25 Ale HF - Heid
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