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MARK. Trots att många 
tvivlade var det ingen 
tvekan om att Ale 
gymnasium domine-
rade futsal SM i Marks 
idrottshall under förra 
tisdagen.

Nu är skolans lag 
klart för fi nalspel.

Media har under hösten rap-
porterat om Ale gymnasiums 
framfart i Futsal SM. Laget 
har spelat bra genom alla 
matcher och har nu chans att 
bli Sveriges bästa gymnasielag 
i Futsal.

I den första matchen av 
tre mötte Ale värdlaget från 
Marks gymnasium. Senast 
lagen möttes var i Falköping 
förra året, då Ale åkte på en 
förlust så revanschlusten var 
stor.

Matchen började bra och 
ledningen i paus var 2-0 
efter mål av Kajin Talat och 
Nebeyu Elias. 

Den andra halvleken inled-
des med ett snabbt mål av 
Mark och matchen var väldigt 
jämn och underhållande så 
publiken bjöds på mycket fut-
salgodis. 

Hemmalaget pressade Ale 
hårt och med dryga fem minu-
ter kvar lägger Marks gymna-
sium helt och hållet beslag på 
matchen och skjuter enkelt in 
2-2.

Ale såg ändå ut att bli 
matchvinnare då man med 
enbart 20 sekunder kvar på 
klockan gjorde 3-2. Marks 
gymnasium skulle dock visa 
sig vara svåra att besegra. Hela 
hallen blev förbluffade över 
den otroliga kvitteringen som 
Marks gymnasium skickade in 
med bara två sekunder kvar. 
Matchen fick avgöras på straf-
far.

Straffar skulle dock visa sig 
inte vara Ales starka sida och 
Nebeyu Elias blev ensam om 
att hitta målet.

I den andra matchen var 
det ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst, Ale mötte det lag 
som åkt längst för att få spela, 
John Bauer gymnasiet i Ystad. 

Matchen gick helt och 
hållet Ales väg och taktiken att 
bygga upp anfall från grunden 
gick strålande. Lagkaptenen 
Kajin Talat som under tis-
dagens matcher definitivt var 
bland de bästa inledde med att 
göra 1-0.

Några minuter senare 
gjorde Ale även 2-0. Målskyt-
tet fortsatte och strax därpå 
lyckades Bojan Ilic helt ensam 
driva sig förbi hela Ystads för-
svar och lyfta upp bollen varpå 
han nickade in bollen i målet 
och bidrog definitivt till en 
kandidat för årets mål. 

Lite show
– Jag gjorde några mål, lite 
show blev det också, sa Bojan 
Ilic nöjt efter matchen.

Ystad fick dock chansen i 
halvtid att prata ihop sig och 
taktiken hjälpte i inledningen 
då man lyckades få in ett mål 
och matchen var under några 
minuter väldigt jämn. Men 
dock fanns glöden och ambi-
tionen kvar i Ale och med 
hjälp av ett väldigt tätt för-
svarsspel kunde man bygga 
upp sina anfall och fortsätta 
göra mål. Siffrorna rann iväg 
och matchen slutade med en 
vinst med hela 6-1 och stäm-
ningen var god i laget inför 
den tredje och sista matchen.

Ale gymnasiums tränare, 
Peter Lindberg om matchen: 

– Matchen hade en annan 
karaktär än den första. John 
Bauer gick rakare och tidi-
gare mot mål istället för att 
ha ett uppställt spel som det 
blev mot Marks gymnasium. 
Men killarna visade att de har 
stor fotbollskompetens som 
gjorde att de kunde bemästra 
en annan typ av spel. Det var 
ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst.

Den tredje och sista 
matchen skulle bli spännande 
då en av favoriterna, Finn-
vedens GOIF Värnamo stod 
för motståndet. Försvarslinjen 
som under dagen storspelade 
kunde hjälpa till att assistera 
fram till målen. Målskyttet 
inleddes för övrigt av Ale som 

kunde göra 1-0. Finnveden 
som var väldigt duktiga, inte 
minst i sina tidigare matcher, 
hann dock med att både göra 
1-1 och 2-1 innan halvtid.  
Efter en snabb kvittering tog 
Ale för första gången på allvar 
över matchen. Det blev både 
3-2 och 4-2. Efter det var 
Finnveden aldrig riktigt nära 
att komma tillbaka och trots 
ett mål i slutskedet kunde Ale 
gymnasium med hjälp av en 
straff för att Finnveden dragit 
på sig för många frisparkar 
göra 5-3 och glädjen efter det 
går inte med ord att beskriva.

Vill vinna allt
– Vi ska vinna allt,  sa Nebeyu 
Elias efter matchen och fort-
satte: 

Jag trodde inte det var möj-
ligt först, men vi har kommit 
långt och det känns att vi kan 
vinna. 

 Vad tror då Peter 
Lindberg om kommande 
matcher? 

– Svårt att säga. Men jag 
tror att både Mark och Vär-
namo som vi mötte står sig bra 
i Sverigekonkurrensen. Kan 
vi upprepa vårt disciplinerade 
och kreativa spel i kommande 
matcher kan allt hända. Vi 
känner oss inte slagna på 
förhand. Dessutom har vi 
ett sparkapital som vi inte 
använde denna gång. Nämli-
gen några anfallare till.

Viktor Karlsson
Ale gymnasium

Ale gymnasium till 
fi nalspel i futsal-SM

Felix Rudin en av många kompletta spelare i Ale gymnasiums framgångsrika futsal-lag.
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Utmärkt PR. Ale gymnasium är framme i fi nalspelet i skol-SM för futsal.
Foto: Magnus Brattlöf

Bojan Ilic gjorde mål och 
bjöd på show.


