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Nyponrosen

Erbjuder följande inom friskvård:

ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 15 december

kl 9-17

Entré 20:-   |   Arr: Alealliansen Välkomna!

ALE. Fotboll mitt i vin-
tern?

Ja, fast inomhus!
På lördag spelas Ale-

cupen för herrar, damer 
och juniorer.

Alehallen i Nödinge är spel-
platsen för Alecupen i inom-
husfotboll, en trogen följe-
slagare som traditionsenligt 
avgörs strax innan jul. Det är 
Svenska Fotbollförbundets 
regler för five á side som till-
lämpas.

Fotbollskartan har ändrat 
karaktär en aning och till 
årets Alemästerskap kommer 
bara sju herrlag till spel. 
Bohus IF har tvingats kasta 
in handduken.

– Vi lyckades med nöd och 
näppe genomföra årets serie-
spel, men till nästa år har vi 
inte anmält något lag. Det 
finns inget intresse, vilket 
givetvis är jättesynd, säger 
Stefan Nilsson i Bohus IF.

Herr grupp 1: Alvhem, 
Skepplanda och Surte. Herr 
grupp 2: Ahlafors, Nol, 
Nödinge och Älvängen.

Något annat än vinst 
för Ahlafors IF skulle vara 
en präktig sensation. Vilka 
som följer dem vidare från 

gruppen återstår att se, men 
kanske blir det Nödinge SK i 
form av hemmaplan?

I grupp 1 får Skepplanda 
BTK bära favoritskapet där 
Alvhem och Surte lär göra 
upp om andraplatsen.

I damklassen har Skepp-
landa BTK två lag med, ett i 
vardera grupp. Vi förmodar 
att båda SBTK-lagen tar sig 
vidare. Se upp för Surte som 
har ett rutinerat gäng med 
flera spelare som har ett för-
flutet från en högre division. 
Kanske räcker det hela vägen 
fram till en final?

Dam grupp 1: Nol, Skepp-
landa 2 och Surte. Dam 
grupp 2: Ahlafors, Nödinge, 
Skepplanda 1 och Älvängen.

Till skillnad från herrarna 
och damerna, där de två bästa 
lagen från respektive grupp 
går vidare till semifinal, så 
spelar juniorerna en enkel-
vinnare. Gruppettan står 
sedan som slutsegrare. Del-
tagande lag är Ahlafors, Nol, 
Skepplanda och Älvängen.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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På lördag är det åter dags för Alecupen i inomhusfotboll. Här en bild från fjolårets fi nal i herrklassen mellan Ahlafors IF och 
Nol, som de gulsvarta till slut vann. Sedan 2005 har AIF vunnit Alecupen samtliga gånger.

Arkivbild: Allan Karlsson
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alecupen i fotboll är lottad
– Gulsvarta lag bär favoritskapet


