
1-2 och Johnny Stenström 
bugade i anfallet efter in trean 
snyggt framspelad av Bojan 
Illic. Det var så långt Nol som 
dansade bäst, hade matchen 
i ett taktfast grepp, men tre 
minuter före vilan visades 
Patrik Åsén av planen efter 
sitt andra gula kort. Förseel-
sen innebar också straff för 
NSK som genom Kajin Talat 
fick kontakt med ett psykolo-
giskt viktigt 2-3-mål.

– Vi kände ändå ingen 
direkt oro i halvlek. Det var 
vår match och 
vi bestämde 
oss för att ta 
k o n t r o l l e n 
över mittfältet 
och inte låta 
dem sticka fram några bollar 
till Kajin (Talat) och Rahel 
(Faraj) som var deras enda 
hot. Men att killarna skulle 
visa sådan disciplin och suve-
rän inställning vågade jag inte 
drömma om. De vann varje 
duell och släppte inte till 
någonting. När sedan Bojan 
och Hintze är så rappa och 
kreativa, då är vi svårstop-

pade. Nu är vi med på allvar, 
summerade en överlycklig 
Noltränare, Peter Karlsson.

Den förväntade anstorm-
ningen från ett Nödinge 
som publiken trodde skulle 
jaga kvittering i andra halv-
lek uteblev. Nol hade trots 
en man mindre total kontroll 
och framåt visade Bojan Illic 
och Michael Hintze en stor 
mängd lekfullhet som gav 
utdelning. Gästerna vann 
andra halvlek med 3-0!

– Jag är inte jätteöverras-
kad. Nol har 
ju gått bra en 
längre tid och 
har fått igång 
en lagmaskin 
som levererar 

i båda riktningar. Det är bara 
att gratulera, sa NSK-träna-
ren Magnus Olofsson som 
också vet sitt eget lags brister.

– Träningsnärvaron har 
varit för dålig och det ser vi 
konsekvensen av idag.

 Nödinge tvingades också 
ställa upp utan sin ordinarie 
burväktare, Marcus Lars-
son, som låg hemma med 

ryggskott. Trimor Huskaj 
som normalt spelar ute fick 
ersätta.

– Det här kommer 
inte avgöras förrän i sista 
omgången. Fem omgångar 
återstår och vi är fortfarande 
med i racet. För att knipa 
någon av de översta platserna 
är det dock bara segrar som 
gäller från och med nu, avslu-
tade Magnus Olofsson.

Division 6 D Göteborg 
kommer sannolikt att få en 
rafflande avslutning. Fem lag 
är inom sex poängs marginal. 
Nol skuggar med en match 
mindre spelad. Nödinge, Nol 
och Säve ser ut att främst 

utmana om andraplatsen 
bakom IK Zenith. Lagen 
har i princip samma pro-
gram med en liten fördel för 
Alelagen som kan hoppas på 
hjälp från Älvängen som om 
tre omgångar tar emot Säve 
SK… Fast det kan också bli 
derbyna som fäller en Ale-
framgång i sexan. I de avslu-
tande omgångarna möter 
både Nol och Nödinge ett 
laddat ÄIK som säkert vill 
sätta grannklubbarna på plats.
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 21 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

PONNYRIDNING

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

11.30 Underhållning i café

12.00 Repslagning på maskin

13.00 Repmagi

14.00 Repmagi?

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Division 3 NV Götaland

vs

STÅNGENÄS AIS
Lördag 21 sept kl 15.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

NÖDINGE. Nödinge 
reducerade till 2-3 på 
straff strax före paus.

Med en man mer på 
plan förväntades hem-
malaget ta över.

Det blev istället Nol 
som med hjälp av Mi-
chael Hintzes hattrick 
tog en gruvlig derbyre-
vansch.

Det var ett högintressant 
möte mellan Nödinge SK 
och Nol IK på Vimmervi 
i söndags. Båda lagen har 
häng på serietoppen och vår-
derbyt som NSK vann med 
hela 6-0 på Nolängen var en 

extra krydda, inte minst för 
nolarna. Matchen explode-
rade direkt och innan delar av 
publiken hunnit in på arenan 
hade pigge Bojan Illic gjort 
0-1. Gästerna hade sedan 
två skott i målramen innan 
hemmalaget fick kontroll på 
händelserna. Harris Avdic 
som tidigare under säsongen 
anlänt från Ahlafors IF visade 
hög klass när han tryckte 
in 1-1 efter 20 minuter. Att 
Nödinge fick äga boll verkade 
passa Nol som med blixt-
rande omställningar utma-
nade hemmaförsvaret. Efter 
en halvtimme fick 15-årige 
Jonatan Berntsson chippa in 

VISKAFORS. Efter tre 
raka nederlag kom 
vändningen.

Segern borta mot 
Rydboholm innebär 
med all sannolikhet att 
kontraktet är i hamn 
för Skepplanda BTK.

– I praktiken ska det 
vara klart, säger träna-
ren Robert Bävermalm.

Det var ett SBTK med stukat 
självförtroende som åkte till 
Sven Erikssonsvallen konst-
gräs i Viskafors på fredags-
kvällen. En så kallad sexpo-

ängsmatch där gästerna vid 
en eventuell förlust riskerade 
att bli inblandade i den verk-
liga bottenstriden. Nu blev 
det tack och lov inte så. 

– Killarna 
visar rätt atti-
tyd. Trots att 
vi fick ändra 
om i startupp-
ställningen en 
hel del igen på 
grund av skador och avstäng-
ningar, så gör vi det riktigt 
bra. Rydboholm var inget 
dåligt lag, men det kändes 
ändå tryggt. Utöver målet 

skapade de inga heta mål-
chanser, det var mest inlägg, 
förklarar Robert Bävermalm.

Genidraget att flytta 
upp Ahlafors IF-förvärvet, 

A l e x a n d e r 
Andersson, på 
topp gav precis 
den effekt 
som SBTK-
l e d n i n g e n 
hade hoppats 

på. ”Alex” rev upp stora sår 
i hemmalagets backlinje och 
skapade ytor åt anfallskolle-
gan Patric Skånberg.

– Alexander slet kopiöst 

och Skånberg tackade och tog 
emot för de luckor som upp-
stod, berättar Bävermalm.

Patric Skånberg inledde 
målskyttet i den nionde spel-
minuten. Rydboholm repli-
kerade snabbt innan Linus 
Carlsson åter gav SBTK led-
ningen. Skånberg punkterade 
matchen med sitt 3-1-mål, 
nio minuter före slutet och 
fastställde sedan sitt hat trick 
genom att sätta 4-1 på straff.

För Skepplanda väntar nu 
hemmamatch mot Hedared 
på fredag.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Älvängen nol-
lade Surte i Alederbyt.

Ett lyckat byte fi ck 
fart på målskyttet.

Simon Liljeblad kom 
in med dryga halvtim-
men kvar att spela, 
tackade för förtroen-
det och blev tremåls-
skytt.

Älvängen presterade sin 
bästa anfallsfotboll i den 
första halvle-
ken. Ändå var 
det mållöst 
i paus. Det 
blev retroak-
tiv utdelning 
i den andra akten. Simon 
Liljeblad hade inte varit 
på banan länge förrän han 
smällde in 1-0 i den 63:e 
minuten och ökade på till 2-0 
kort därefter.

– Vi visar bra tålamod i den 
här matchen. Tidigare har vi 

uppträtt lite ängsligt, men 
nu hade vi ett bra passnings-
spel under hela matchen och 
vågade komma upp med 
våra ytterbackar, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

0-3 gjorde Mattias 
Ögren innan Simon Lilje-
blad fastställde slutresultatet 
till 0-4 i matchminut 80.

För ÄIK väntar nu hem-
mamatch mot serieledande 

Zenith på 
lördag. Seger 
där kan hjälpa 
Nödinge och 
Nol i kampen 
om en topp-

placering.
– Vi slog Zenith hemma i 

fjol. Det gäller att vi står upp, 
det är ett fysiskt starkt lag, 
säger Peter Eriksson.

Nästjumbon Surte möte 
Lundby på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nol körde över Nödinge med en man mindre

Derbyrevanschen!

FOTBOLL
Divison 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 2-6 (2-3)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Rydboholms SK – Skepplanda BTK 1-4 (1-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Surte IS – Älvängens IK 0-4 (0-0)

Efterlängtad seger för SBTK

ÄIK fi ck Surte på fall

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 22 september

P02
NÖDINGE SK vs STRÖMSTAD
13.40 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs 
415 ÖSTRA GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

Ale Torg

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Vilt jubel i Nollägret, tränare Peter Karlsson, var Vilt jubel i Nollägret, tränare Peter Karlsson, var 
strålande glad över sitt lags insats i derbyt.strålande glad över sitt lags insats i derbyt.


