
NÖDINGE. Trots avveck-
lingen av Ale gymna-
sium förbereder sig nu 
skolans futsallag för 
fi nalen i skol-SM. 

Målet är spikat, gul-
det ska hem. 

Avgörandet sker 
i Västerås den 21:e 
mars.
Ale gymnasium har under 
vintern stått för en rejäl 
skräll, man har mot alla odds 
visat sig vara ett av Sveriges 
bästa futsallag. Detta har 
tagit dem till årets höjd-
punkt, en final i futsal-SM. 
Trots sina framgångar tar 
man ingenting för givet. 

– Vi vet att det kommer 
bli svårt men jag tror vi har 
chansen att ta hem guldet, 
säger Bojan Ilic, en av lagets 
spelare.

Även tränaren Peter 
Lindberg har stora förhopp-
ningar inför finalen, men 
trots det anser han att det 
kommer bli tufft. 

–Vi har tränat väldigt 
mycket och med tanke på 
det kluriga motståndet har 
det varit väldigt viktigt, men 
killarna är säkra på sin sak, 
man vill ta guld, säger Peter 
Lindberg.

För att ha chansen att ta 
hem turneringen krävs det 
dock goda resultat i sina 
matcher som den här gången 
spelas långt hemifrån, när-
mare bestämt i Västerås då 
Widenska idrottscollege står 
för värdskapet. 

– Det är en lång resväg 
men vi står väl förberedda 

och åker redan dagen innan 
för att vara utvilade, säger 
Kajin Talat som tillsam-
mans med Bojan Ilic utgör 
ett farligt anfallspar.

Widenska är inte det enda 
laget som kommer bjuda på 
hårt motstånd för Ale, även 
Östra GIF Umeå och De 
Geer IF Norrköping har 
tagit sig till final, så det blir 
ingen lätt tillställning för Ale 
som inte ses som favoriter.

 – Vi kommer att möta 
tufft motstånd och då gäller 
det att ha ett bra grundspel, 
det är det vi har tränat mest 

på, säger Lindberg. 
Enligt Kajin Talat är De 

Geer gymnasiet i Norrkö-
ping det lag som står för 
favoritskapet. 

– De Geer Norrköping är 
en riktig talangfabrik, de har 
fostrat många duktiga spe-
lare, så det blir en väldigt svår 
match, det vet vi.

Finalen spelas den 21:e 
mars och då får vi se om Ale 
gymnasium kan titulera sig 
som Sveriges bästa gymna-
sielag i futsal.

 
VIKTOR KARLSSON
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BOHUS. Josefi n 
Malmgren på Ale-
Jennylunds ridklubb 
har blivit utsedd till 
”Årets ungdomsle-
dare”.

Hon brinner för 
ungdomsarbetet på 
ridklubben och tvekar 
inte att driva igenom 
sina idéer.

Som ordförande för ung-
domssektionen på Ale-Jen-
nylunds ridklubb finns det 
alltid något att göra. Dess-
utom har Josefin Malmgren 
två egna hästar. 

För en vecka sedan blev 
hon utsedd till ”Årets ung-
domsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds 

ungdomssektion. 
Hon visste inte att hon 

blivit nominerad, även om 
hon hade en liten föraning. 

– Jag blev väldigt förvå-
nad när jag fick brevet. 

På ridklubben håller hon 
i olika arrangemang för 
de yngre medlemmarna, 
som temadagar och olika 
tävlingar. I somras var hon 
även med och höll i ett rid-
läger. 

– Det finns så mycket 
man kan göra, men det 
gäller att driva igenom sina 
idéer och det tror jag att jag 
är ganska bra på. 

Ungefär fyra dagar i 
veckan spenderar hon i stal-
let samtidigt som hon går 

sista terminen på gymnasiet 
i Kungälv.  

– Hur jag hinner? Jag 
tror faktiskt att stallet hjäl-
per mig. När jag är här så 
kopplar jag av och får något 
annat att tänka på. Det gör 
att jag kan koncentrera mig 
när jag väl sätter mig och 
ska plugga. 

Till hösten är tanken att 
söka in till Chalmers tek-
niska högskola – antingen 
maskinteknik eller industri-
ell ekonomi, men ridningen 
kommer ändå alltid att vara 
en stor del av vardagen. 

– Jag har så mycket av 
mitt liv här så det vill jag ha 
kvar. 

JOHANNA ROOS

Har rätta drivet

– Josefi n Malmgren utsedd till ”Årets ungdomsledare”

Omtyckt ledare. Josefi n Malm-
gren har blivit utsedd till ”Årets 
ungdomsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds ung-
domssektion. Här tillsammans 
med ridskolehästen Porora. 
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Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ 2013
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 16 mars kl 14.15
Ahlafors IF – Sävedalen

Tis 19 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Göta

www.ahlaforsif.se

Guldet ska med hem
– Ale gymnasium spelar skol-SM fi nal i futsal

FOTBOLL I ALE
Lör 16 mars 

kl 12.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Tuve

Lör 16 mars 
kl 13.00
Älvevi

Älvängen – TFK

Lör 16 mars 
kl 14.15
Sjövallen

Ahlafors IF – Sävedalen

Sön 17 mars
kl 16.00
Forsvallen

Skepplanda – Lödöse/
Nygård

Tis 19 mars kl 
19.00

Sjövallen
Ahlafors IF – Göta

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 5 mars deltog 12 par. Medel 
var 110 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1.  Bengt Jinfors/Torsten Johans-

son 141 
2.  Eiron Andersson/Marcus Sand-

berg 138
3.  Kåge Samuelsson/Arnold Ivars-

son 128
4.  Elsa Persson/Rikard Johans-

son 124
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 118
6. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp 111 

DETTA ÄR FUTSAL
Futsal är en teknisk form av inomhusfotboll som har sina rötter i Uruguay.
Matchen döms av två domare.
Matchen spelas i två halvlekar på 12 minuter vardera.
Lagen får max dra på sig tre frisparksförseelser per halvlek, dessa kallas 
ackumulerade regelbrott. Vid det fjärde ackumulerade regelbrottet döms en 
yttre straff, 10 meter från mållinjen. 
Vid frispark eller inspark måste alla motspelare vara minst 5 meter från 
bollen.
Vid målkast, inspark, frisparkar, hörnsparkar eller om målvakten har bollen på 
sin egen planhalva har man 4 sekunder på sig att sätta bollen i spel annars 
går bollen över till motståndarlaget.

Ales tränare Peter Lindberg är beredd på att möta tufft mot-
stånd.        Foto: Viktor Karlsson

Bojan Ilic och Kajin Bojan Ilic och Kajin 
Talat ser fram emot Talat ser fram emot 
fi nalen i futsal SM fi nalen i futsal SM 
där guldet ska hem.där guldet ska hem.
Foto: Viktor KarlssonFoto: Viktor Karlsson


