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God Jul &
Gott Nytt År

önskar vi alla spelare,
tränare, ledare,

medlemmar, sponsorer
och alla andra som är
en del av vår förening!

d

Division 1 Västra
Ons 19 dec kl 19

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

SERIEFINAL I ALE ARENA!

vs Kålland

Missa inte!
Annandagsbandy

i Ale Arena

Ons 26 dec kl 16

Surte BK vs Kareby IS

Surte BK

NÖDINGE. Det var över-
raskningarnas lördag i 
Alehallen.

De gulsvarta favo-
riterna, Ahlafors IF:s 
herrar och Skepplanda 
BTK:s damer, pallade 
inte trycket.

Istället blev det guld 
till Nödinge SK respek-
tive Ahlafors IF.

Ahlafors IF:s herrseniorer har 
vunnit Alecupen i inomhus-
fotboll samtliga gånger sedan 
2005. I år försvann de tunga 
förhandsfavoriterna redan i 
semifinalen där Surte IS lyck-

ades slå ut de regerande mäs-
tarna på straffar. Vem hade 
kunnat tro det?

I den andra semifinalen 
möttes Nödinge SK och 
Skepplanda BTK. Här vann 
NSK med 3-1. 

I finalen blev det en tät 
tillställning mellan två jämna 
lag. Vid full tid visade anslags-
tavlan 2-2. I förlängningen 
avgjorde sedan Nödinge och 
guldet var därmed bärgat.

I damklassen svarade Ahla-
fors IF för en skräll genom 
att besegra Skepplanda BTK 
i finalen. Matchen såg ut att 
sluta mållös, men med bara 

sekunder kvar kunde Elin 
Rubensson sätta 1-0 och sen-
sation var ett faktum.

Juniorturneringen vanns av 
Nol IK.

Under hösten har Ale-
hallens träningsserie spelats 
på fredagskvällar. Slutställ-
ningen blev:

1. Ale United
2. Nödinge SK
3. Skepplanda BTK
4. Nol IK
5. Älvängens IK
6. Surte IS FK.
Skytteligan vanns av Hanef 

Ahmed från Nödinge SK.
JONAS ANDERSSON

– Gulsvarta favoriter föll tungt
Överraskande Alecupmästare

Nödinge SK blev i lördags Alecupmästare i inomhusfotboll.

ALE/LILLA EDET. Årets 
silly season blev hetare 
än på väldigt länge.

Spelarövergångarna 
bland Göta älvdalsklub-
barna har varit många 
de senaste veckorna.

I helgen stängde 
transferfönstret och 
lokaltidningen ger här 
senaste nytt från några 
av klubbarna i sprid-
ningsområdet.

Göta BK får anses som den 
stora vinnaren i årets vär-
varkarusell. Nye tränaren 
Marcus Tersing kunde tidigt 
räkna in målvakten Nicklas 
Christiansen, Ytterby IS, 
och Erik Leinoen, Edet FK, 
i sitt nya lagbygge. På senare 
tid har klubben gjort klart 
med ytterligare tre nyförvärv 
från Edet FK; Martin Sjö-
blom, Anton Granqvist och 
Rikard Vikingsson.

– Dessa spelare tillför kva-
litet och gör att konkurrensen 

skärps ännu ett snäpp, säger 
Marcus Tersing till Alekuri-
ren.

Nytillskotten innebär att 
Göta BK får finna sig i att bli 
skyhöga favoriter till seriese-
gern i division 5 Västergöt-
land Västra.

På Ekaråsen är stämningen 
av förklarliga skäl inte lika 
munter. Förutom nämnda 
kvartett som har valt att lämna 
Edet FK för spel i Göta BK 
märks ännu fler tunga för-
luster. Bröderna Tobias och 
Jonathan Gustafsson har 
skrivit kontrakt med serie-
konkurrenten Skoftebyns 
IF och samma väg går också 
Victor Lundin. Till Lödöse/
Nygård försvinner Christof-
fer Jönsson, Jimmy Arons-
son, Marcus Danielsson och 
Jon Spjuth.

Fyra nya spelare note-
ras emellertid i EFK. Från 
Lödöse/Nygård kommer 
Mikael Sandblom och Filip 
Kannerholt, Isaac Gadaan, 

IFK Trollhättan, samt Henrik 
Nurmisto senast i Åsebro IF.

– Det ser betydligt bättre 
ut nu än vad det gjorde för 
en vecka sedan. Isaac är en 
talangfull försvarsspelare, 
Mikael Sandblom är en kille 
med en grym inställning och 
Filip, som bara är 17 år, har 
gått från klarhet till klarhet i 
LNIK:s A-lag. Henrik Nur-
misto har jag tränat tidigare 
och jag vet hans kapacitet, 
säger Torben Christiansen, 
tränare i Edet FK.

– Föreningen jobbar dess-
utom på fler nya spelare, som 
vi hoppas få klart med i janu-
ari. Jag kan inte sticka under 
stol med att det hade känts 
skönt med en kvalificerad 
forward och en central mitt-
fältare på pluskontot, säger 
Christiansen.

Skepplanda BTK har 
värvat en trio spelare från 
grannklubben Älvängens IK. 
Marcus Rhodén, Patric 
Skånberg och Viktor Fre-

driksson får alla Forsvallen 
som ny hemmaarena. För-
lusten av flyktade målvakten 
Mathias ”Holken” Holm-
ström, som går till IK Konga-
hälla, ersätts med Marcus 
Samuelsson, Ahlafors IF, 
som de senaste säsongerna 
fått finna sig i att stå i skuggan 
av Andreas Skånberg.

På minussidan märks 
åldermannen Svante Larson 
som lägger skorna på hyllan 
samt Jonathan Svensson och 
Martin Svensson som åter-
vänder till Lödöse/Nygård.

Just Lödöse/Nygård gör 
en spännande nystart i divi-
sion 6. Efter att ha ramlat ur 
två serier på lika många år 
tar klubben ny sats. Utöver 
nämnda förvärv från Skepp-
landa ansluter också Peter 
Eriksson, Nol IK, Tim 
Holmqvist, målvakt från IFK 
Göteborgs U-sektion, samt 
Christoffer Jönsson, Jimmy 
Aronsson, Marcus Danielsson 
och Jon Spjuth från Edet FK.

– Vi har fått tillbaka flera 
spelare som testat lyckan i 
andra klubbar. Nu råder det 
optimism hos oss igen och det 
präglar hela föreningen, säger 
klubbens ordförande Timo 
Stegemann.

Som ny tränare har kon-
trakterats Mikael Brodin, 
som den gånga säsongen 
agerade biträdande tränare i 
Hjärtums IS.

Uppåt värre är det också 
för LNIK:s damer som nästa 
år debuterar i division 2. 
Heidi Rosenlund, med ett 
förflutet som allsvensk spelare 
ibland annat Stattena, GAIS 
och Jitex, är klar som ny trä-
nare tillsammans med Bodilh 
Westermark. Även Bodil kan 
se tillbaka på en aktiv karriär 

som allsvensk spelare.
– Truppen är intakt och nu 

är målsättningen att vi ska eta-
blera oss i ”tvåan”. Vi förfogar 
över träningsvilliga, ambitiösa 
och utvecklingsbara tjejer, 
säger Stegemann.

Det sista laget att rappor-
tera om är Västerlanda GoIF:s 
herrseniorer som 2013 spelar 
i division 6 Trollhättan. Ny 
tränare är Bo Lundin som 
tidigare har tränat VGoIF, 
men som senast var verksam 
som ungdomsledare i Edet 
FK. Ett nyförvärv finns att 
berätta om i Patrik Hansson, 
som kommer tillbaka från 
Herrestads AIF.

Nu har transferfönstret stängt
– Många intressanta fotbollsövergångar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet FK har tappat fl era 
tunga namn. Ett avbräck är 
lagkaptenen Tobias Gustafs-
son.

Mikael Brodin är ny tränare 
för Lödöse/Nygårds herrse-
niorer.


