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NÖDINGE. Älvängens 
skolor hade hela åtta 
fi nallag i Skolcupen, 
men lyckades bara ta 
en förstaplats.

Det var istället Bo-
husskolan som domine-
rade och vann fem av 
nio fi naler.

55 medverkande lag 
bekräftar att cupen 
fortfarande är lika 
populär.

Tillsammans med huvud-
sponsorn, Sportlife, arrange-
rade Ale innebandy Skolcupen 
för 16:e året i rad. I dagarna 
tre trängdes barn, ledare, för-
äldrar, släkt och vänner i Ale 
gymnasium för att följa den 
numera mycket prestigefulla 
uppgörelsen.

335 personer bevittnade 
söndagens spännande final-
spel, där Älvängen hade flest 
lag, men där Bohusskolan 
hade bäst utdelning. Faktum 
är att Bohusskolan vann samt-
liga finaler de spelade. I års-
kurs åtta blev det dessutom 
en intern uppgörelse, klass 8A 
mot 8B med den sistnämnda 
klassen som vinnare med 
matchens enda mål. ”Derby” 
var det också i de yngsta års-
kurserna. Älvängenskolans 
klass 1A/B vann över klass 1C 
med 7-0 och Älvängenskolan 
klass 2A besegrade 2B med 
2-1 efter straffar. I den äldsta 
gruppen, de för årskurs nio, 
stod Himlaskolan som segrare 

efter 1-0 över Ahlafors fria 
skola.

– Vi är supernöjda. Det var 
en stålande turnering utan 
incidenter och mest anmärk-
ningsvärt är det att se de 
yngsta lagen. Här ser vi hur 
innebandyn har utvecklats, det 
finns en spelidé och nivån är 
betydligt högre idag än för 16 
år sedan, säger Ale IBF:s ord-
förande Hans Westerlind. 

Arrangören valde i år att 
dela upp prisutdelningen och 
låta de yngsta årskurserna få 
ta emot publikens jubel lite 
tidigare.

1000 personer
– Vi har lyssnat på de syn-
punkter som har funnits och 
det kändes som att vi fick till 
det riktigt bra i år. Totalt har 
väl närmare 1000 personer 
passerat dörrarna under tur-
neringen, berättar Westerlind.

Skolcupen har många 
syften, bland annat att erbjuda 
något roligt för de barn som 
är hemma på sportlovet och 
att få fler att upptäcka sporten 
innebandy.

– Jag hoppas och tror att 
både Skår och Surte IS IBK 
har glädje av Skolcupen. Det 
är många som spelar inne-
bandy för första gången och 
får blodad tand. Det gynnar 
sporten i stort, menar han.

Att Bohusskolan domine-
rade stort under årets turne-
ring fanns det också en anled-
ning till.

– Det där har pend-
lat genom åren, just nu 
var det många elever som 
spelar innebandy i Surte 
IS IBK som var med i sina 
respektive klasser och då 
kan det bli lite dominans. 
Det var täta och spännande 
matcher.

Vinnande lag belönades 
med prischeckar till klass-
kassan.

Bohusskolan dominerade i Skolcupen

Himlaskolan vann den äldsta klassen. Klass 9C vann med 1-0 
över Ahlafors fria skola.

Bohusskolans 8B vann "derbyt" över skolkamraterna i klass 
8A med 1-0.

Bohusskolans 7B vann över Aroseniusskolans klass 7D med 
3-2 i en av fi nalspelets målrikaste matcher.

Himlaskolan klass 6A vann med 1-0 över Alboskolans 6A/C.

Bohusskolans klass 5A vann efter straffavgörande mot 
Madenskolans 5A.

Älvängenskolan 1A/B – Älvängenskolan 1C 7-0
Ålvängenskolan 2A – Älvängenskolan 2B 2-1
Bohusskolan 3A – Madenskolan 3B 2-1
Bohusskolan 4A – Madenskolan 4B 3-1
Bohusskolan 5A – Madenskolan 5A 2-1
Himlaskolan 6A – Alboskolan 6A/C 1-0
Aroseniusskolan 7D – Bohusskolan 7B 2-3
Bohusskolan 8B – Bohusskolan 8A 1-0
Ahlafors fria skola 9 – Himlaskolan 9C 0-1

RESULTAT SKOLCUPEN 2013

Älvängensskolans 1A/B vann över skolkamraterna i klass 1C 
och bjöd på en riktig målfest med sin 7-0-seger.

Älvängensskolans 2A vann fi nalspelets andra av tre "der-
byn" genom att vinna över kamraterna i 2B med 2-1 efter 
straffar.

Bohusskolan 3A vann över Madenskolan klass 3B 
med 2-1 efter straffar.

Bohusskolan 4A vann över Madenskolan klass 4B 
med 3-1.

Fatima Ansara, jublande glad målskytt, i Ale IBF:s populära 
skolcup i innebandy. Fatima var med i Bohusskolans båda 
segrande lag för årskrs tre och fyra.

Här ser vi Elliot Andersson, en av målskyttarna i Älväng-
enskolan klass 1 A/B som vann den målrika fi nalen över 
skolkamraterna i klass 1C. Lagen bjöd på fi nfi n innebandy.
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