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- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

ALE GYMNASIUM 
Söndag 2 december
Herr div 3, 15.45 

Ale HF - Halmstad HP

MATCHER 

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Söndag 2 december

P01, 13.20 Ale HF - Baltichov vit

Herr div 4, 14.10 Ale HF 2 - HP Kongelf

Herr div 6, 15.25 Ale HF 3 - 415 Östra GBG 3

HJ S, 16.25 Ale HF - Redbergslids IK 2

Välkomna!

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 28 NOVEMBER 19:00

Villa Lidköping
BEFORE BANDY

FRÅN 16:00www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Lördag 1/12
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - IK Zenith

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Lindome IBK

NOL. Nolcupen är en 
riktig klassiker.

I helgen avgjordes 
den populära fotbolls-
turneringen för 35:e 
året.

Värdklubben höll sig 
framme i fl era fi naler, 
men fi ck inte kröna 
jubileumsupplagan med 
något guld.
Nolcupen startade i Älväng-
ens idrottshall, men sedan 
ett antal år tillbaka utgör 
Ale gymnasium spelplats för 
ungdomsturneringen. Årets 
arrangemang bjöd på fot-
bollsmatcher i dagarna tre, 
från fredag eftermiddag till 
söndag kväll.

Sju åldersklasser fanns 
representerade. Så kallade 

Futsalregler tillämpades i 
varje grupp och arrangö-
ren hade även ordnat med 
distriktsdomare.

I de yngsta åldersklas-
serna, pojkar 8 och 9, var det 
poolspel som gällde. Övriga 
klasser hade först ett grupp-
spel där de två bästa lagen 
kvalificerade sig till sönda-
gens slutspel.

I P10 tog sig konstellatio-
nen Nol/Ahlafors Gul hela 
vägen fram till final. Här 
blev dock Rannebergen en 
för svår nöt att knäcka. Göte-
borgslaget vann med 3-0.

I P12 var Nol IK 2 i final 
mot Borås. Det blev en 
målrik historia som Boråsla-
get vann med 4-2.

I finalen för pojkar 13 

fanns inget Alelag represen-
terat. Rannebergens IF slog 
IFK Trollhättan med match-
ens enda mål. Avgörandet 
kom i sudden death.

I F13 hade Nol IK sin sista 
chans att knipa ett guld, men 
inte heller här lyckades man 
sätta pricken över i:et. Final-
motståndarna Älvängens IK 
var numret större och vann 
med klara 4-0.

ALE/LILLA EDET. Det 
råder silly season i 
fotbollens värld.

Lokaltidningen har 
tagit tempen på några 
klubbar i spridningsom-
rådet.

Här rapporterar vi om 
en del klara övergångar 
och rykten därtill.

I veckans nummer kan ni läsa 
om Ahlafors IF:s drömvärv-
ning av Jonatan Lindström, 
som återvänder till fadershu-
set från Örgryte IS. I samma 
serie spelar Edet FK som ännu 
inte kan namnge några klara 
nyförvärv.

– Det finns inte så mycket 
att säga i dagsläget. Vi söker 
tre-fyra spelare som kan kon-
kurrera om en plats i startel-
van, säger tränaren Torben 
Christiansen.

Det pratas om att Niclas 
Graff är på väg tillbaka från 
Göta BK?

– Niclas har tränat med oss, 
sedan får vi se vad som händer.

En spelare som är på väg 
bort från Ekaråsen är Victor 
Lundin, som tränar med 
seriekonkurrenten Skoftebyns 
IF. Återstår att se om det blir 
någon övergång.

Grannklubben Göta BK 
som svarade för en bra säsong 
i division 5 och slutade fyra 
håller på att se om sitt hus 
inför nästa år. Nye tränaren 
Marcus Tersing kan redan 
välkomna två nya spelare i 
målvakten Nicklas Christi-
ansen, senast i Ytterby IS, och 
Erik Leinonen, försvarare 
från Edet FK.

– Vi sökte spelare just till de 
här båda positionerna, så visst 
är jag nöjd. Nicklas övergång 

till Göta innebär att vi får en 
fullgod ersättare till långtids-
skadade Christoffer Berg-
lund. Erik Leinonen känner 
jag till från min tid i Edet. I 
mina ögon håller han divi-
sion 3-klass, vilket gör honom 
till en jätteförstärkning i vårt 
mittförsvar, säger Marcus Ter-
sing.

Seriekonkurrenten Skepp-
landa BTK är igång och 
tränar under ledning av nye 
tränaren Robert Bävermalm. 
Det har varit mycket god upp-
slutning under de inledande 
måndagspassen på Forsvallens 
konstgräsplan. Inga klara för-
stärkningar ännu, men mycket 
tyder på att Patric Skånberg 
byter Älvängens blåvita tröja 
mot SBTK:s gulsvarta.

Från Älvängens IK rap-
porteras att ledarbesättningen 
blir densamma som i fjol, det 

vill säga med Peter ”Erra” 
Eriksson som chefstränare.

– Fjolåret var en besvikelse, 
men då ska vi också komma 
ihåg att förberedelserna var de 
sämsta tänkbara. Vi avverkade 
inte en enda försäsongsträ-
ning på hemmaplan utan fick 
flacka runt på olika anlägg-
ningar. Inför 2013 blir det helt 
annorlunda då vi kommer att 
kunna nyttja vår egen konst-
gräsplan, säger Ulf Parinder, 
fotbollsansvarig i ÄIK.

En annan division 6-klubb 
är Alvhems IK som har gjort 
klart med ny tränare. Roger 
Brunberg, med ett förflutet 
i Lilla Edets IF, Hjärtums IS, 
Inlands IF och Göta BK, får 
nästa säsong Gläntevi som 
hemvist.
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ÄIK:s framgångsrika F13-lag fi rar segern i Nolcupen.

Nolcupen 35-årsjubilerade
– Men inget guld till värdklubben
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Göta BK har gjort klart med Erik Leinonen, försvarare från 
Edet FK.               Arkivbild: Allan Karlsson

Göta värvar Leinonen från Edet FK


