
NÖDINGE. Nödinge 
generationsväxlar nu 
fullt ut.

Nya unga Nödinge 
SK har en trupp om 
totalt 44 spealre.

Seriespelet har star-
tat med två segrar av 
tre möjliga.

Magnus Johansson och 
Alen Grozdanic är års-
färska som tränare för 
Nödinge SK i division 6D 
Göteborg. Truppen håller 
fortfarande på att forma sig, 
men någon spelarbrist råder 
inte. Tvärtom.

– Ja, just nu har vi 44 
spelare inskrivna, men det 
kan behövas. På träning-
arna brukar vi vara runt 20, 

vilket är vettigt för att kunna 
få ut något, säger Magnus 
Johansson som fick se sitt 
lag vinna i premiären mot 
Surte, förlora mot Zenith 
och senast bortaslå Backa-
torps IF med uddamålet.

– Vi har gått runt på 
många spelare, men hoppas 
väl snart ha 
en ganska klar 
A-trupp. Sex 
poäng av nio 
möjliga får 
vi vara nöjda 
med i upptakten. Vi kommer 
att bli bättre, lovar Johans-
son som nu kan glädja sig åt 
två tyngre nyförvärv.

Från Ahlafors IF och divi-
sion tre ansluter försvarsspe-
laren Raid Juma, tidigare 
även i Älvängens IK.

– Dessutom får vi en för-
stärkning från Fagersta och 
division fyra. Det är precis 
den här spetsen laget behö-
ver.

Mot Backatorp tog 
Nödinge ledningen med 
0-1 på straff, signerad Kalle 
Hamfeldt. Hemmalaget 

k v i t t e r a d e 
nästan omgå-
ende, men 
gästerna var 
ändå i led-
ningen när 

domaren blåste för pausvila.
– Vi fick en frispark i slut-

sekunderna och den förval-
tade Kajin Talat på bästa 
sätt, berättar Johansson.

Kalle Hamfeldt drygade 
ut ledningen i 55:e match-
minuten, men tack vare 

Backatorps reducering till 
2-3 tio minuter senare fanns 
det ändå lite nerv under den 
halvan.

– I målprotokollet var 
det jämnt, men inte på plan. 
De fick dessutom en spelare 
utvisad direkt i början av 
andra halvlek. Vi kunde rulla 
runt och egentligen bara 
spela matchen. Det var sta-
bilt, konstaterar NSK:s nye 
skeppare.

På söndag väntar en nyck-
elmatch mot svårspelade 
Säve SK på Vimmervi.

– Det blir förhoppnings-
vis första gången som vi har 
alla spelare tillgängliga. Vi 
går för tre poäng!
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Valborgsfirande i 
Furulundsparken
Tisdag 30 april 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Harald Axberg, 
klubbmästare Ahlafors IF

20.15 PRO-kören underhåller

21.00 Rolf & Yngve spelar

23.00 Grindarna stänger

www.ahlaforsif.se

Fiskdamm • Lotteri • Chokladhjul • Kafé

Servering av öl & cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 20 kronor. 

Barn & ungdomar 

under 18 år 

går in gratis.

Välkomna!

SKILTORPSDAGEN
I NYGÅRD

LÖRDAG 27 APRIL KL 10.00-15.00

GÅRDSBUTIKEN SKILTORP KVARN
Nygrillade älgstudsare – 

förmodligen världens godaste korv.
Samt upp till 30% rabatt på utvalda produkter.

NYTT & BEGAGNAT
Fyll på tvätt- och sköljmedel, hushålls-

och toapapper och mycket annat.
Markrör, dräneringsrör, markduk.
När du handlar för minst 250 kr
får du 10% avdrag i kassan på

allt nytt i butikens redan låga priser.

Loppisbord – kom och fynda!
Ponnyridning, nygrillad älgkorv,

våffla och kaffe/dricka.

Ta av vid Lödösemotet och kör mot Nygård ca 2 km.
Sväng av vid skyltarna GÅRDSBUTIK och NYTT & BEGAGNAT.

LJUNGSKILE. I premiä-
ren borta mot Mellerud 
fi xade Almedin Besic 
kvitteringen till 2-2 på 
övertid.

Hemma mot Gunnilse 
IS borde Edet FK haft 
poäng igen.

– Fortsätter vi spela 
på den här nivån är jag 
inte orolig, då hänger vi 
kvar hur lätt som helst, 
säger EFK-tränaren 
Torben Christiansen.

Ekaråsens gräsmatta var inte 
i spelbart skick och därför 
fick Edet FK förlägga fre-
dagskvällens hemmapre-
miär till Markbygg Arena i 
Ljungskile. Ett spelskickligt 
Gunnilse kunde gå till halv-
tidsvila med en 2-0-ledning 
sedan Sizar Ayoub gjort 0-1 
i den 26:e minuten och Haris 
Dedic ökat på målskörden 

fyra minuter före paus.
Edet FK tog sig dock 

samman i den andra halv-
leken och visade takter som 
gladde både publiken och 
hemmatränaren.

– Om vi ser till motståndet 
så är detta den spelmässigt 
bästa match 
jag har sett 
Edet göra. Vi 
spelar ut Gun-
nilse och äger 
boll hela andra 
halvlek, förklarar Torben 
Christiansen.

Särskilt nöjd var han med 
anfallaren Marcus Olsson 
som utöver ett vackert nick-
mål i den 66:e minuten slet 
förtjänstfullt och låg bakom 
mycket i hemmalagets offen-
siv.

– Marcus spelar som i 
fornstora dagar, kämpar och 
krigar enormt, berömmer 

Torben.
Andreas ”Kärna” Ramm 

gjorde debut i EFK-tröjan 
och lämnade banan med 
ett godkänt betyg. ”Kärna” 
har emellertid en bit kvar 
till toppformen, men lär bli 
bättre och bättre för varje 

match som går.
– Alla spe-

lare har höjt sig 
sedan ”Kärna” 
gjorde sin 
entré, avslöjar 

Torben.
Inhopparen Nerkez 

Berisa hade den bästa kvitte-
ringschansen då han nickade 
i ribban i matchens slutskede. 
Gunnilse kom undan med 
blotta förskräckelsen.

– Nu gäller det att ladda 
om inför lördagens borta-
match mot Stenungsund, 
som tagit full pott på de 
inledande matcherna. Vi ska 

dock komma ihåg att vi nol-
lade dem i fjol och jag tror 
att vårt spelsätt passar SIF 
illa. Vi kommer att backa 
hem och satsa på kontringar 
med Olsson och Ramm där 
framme, avslutar Torben 
Christiansen.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK 
och Alingsåslaget 
Gerdskens BK är de 
två stora förhandsfa-
voriterna i division 5 
Västergötland Västra.

På lördag börjar 
allvaret för Göta med 
match mot Dardania.

– Tyvärr har kurvan 
pekat åt fel håll de 
senaste veckorna, men 
förhoppningsvis får vi 
samlat ihop truppen 
lagom till premiären, 
säger årsfärske träna-
ren Marcus Tersing.

Träningsspelandet har resul-
terat i flera imponerande 
resultat med DM-segern 
mot division 3-laget Lid-
köpings FK som det stora 
utropstecknet. Den senaste 
tiden har dock varit bekym-
mersam för tränaren Marcus 
Tersing då spelare tvingats 
lämna återbud på grund av 
skador och resor.

– Förhoppningsvis får vi 
tillbaka alla spelare, utom 
Rikard Vikingsson, till 
lördagens premiär. Det är 
viktigt att alla är tillgängliga 
om vi ska nå upp i nivå, säger 
Tersing.

Med flera namnkunniga 
förstärkningar från grann-
klubben Edet FK vore det 
högst anmärkningsvärt om 
Ryrsjövallens gulsvarta grab-
bar inte lyckas blanda sig i 
toppstriden. Det finns kvali-
tet så att det räcker och blir 
över.

– Vi ska försöka spela en 
bra och vägvinnande fot-
boll. Vi vill skapa chanser 
på vår egen skicklighet och 

inte bara förlita oss på mot-
ståndarnas misstag. Givetvis 
finns det en risk med det 
också, säger Tersing.

Vad är GBK:s styrka?
– Vi är kompakta. Vi pres-

sar högt så fort bollen rullas 
ut. Vi vill vinna boll högt upp 
i banan.

Marcus Tersing kommer 
att formera sitt manskap 
efter modellen 4-3-2-1 med 
Niclas Christiansen som 
sista utpost och med Johan 
Lilja som spets.

– Lilja har sett bra ut 
på träningsmatcherna och 
svarat för en hel del mål.

Lördagens premiär mot 
Dardania är flyttad från Ryr-
sjövallen till Romevis konst-
gräs i Romelanda.

– Sportsligt är det en 
fördel för oss, men det är trå-
kigt för publiken. Jag hoppas 
ändå att våra trogna suppor-
ters kommer och stöttar oss, 
avslutar Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON

Göta BK bär favoritskap

Marcus Tersing, tränare 
Göta BK.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK beger sig till 
Trollhättan på lördag 
för premiär i division 5 
Västergötland Västra.

TFK står för mot-
ståndet.

– Vi har en bra känsla 
och ser fram emot att 
få komma igång, säger 
nye tränaren Robert 
Bävermalm.

SBTK laddade upp med ett 
träningsläger på hemmap-
lan den gångna helgen. En 
internmatch avverkades på 
lördagen vilken skvallrade 
lite grann om den startupp-
ställning som tränare Bäver-
malm kommer att mönstra.

– Det blir en 4-2-3-1-upp-
ställning kan jag avslöja. 
Linus Carlsson kommer 
att spela längst fram med 
Christian ”Figge” Rönkkö 
i rollen bakom.

En rad starka kort kommer 
att saknas i premiären mot 
TFK. Rasmus Johansson 
är fortfarande skadad och 
detsamma gäller Chris-
tian Larsson och Mattias 
”Munken” Johansson. 
Lägg därtill lagkaptenen 
Oscar Frii som är på resande 
fot till helgen.

– Det är bredden som 
är vår styrka. Trots att vi 
kommer sakna ett gäng spe-

lare så ställer vi ett riktigt 
starkt lag på benen, säger 
Robert Bävermalm.

 Vad tror du om SBTK:s 
chanser i årets seriespel?

– Jag är osäker på var vi 
står i förhållande till våra 
motståndare. Jag vet inte alls 
hur kvaliteten är på de andra 
lagen om jag ska vara riktigt 
ärlig.

Hur tippar du premiä-
ren?

– Det blir en jämn match 
som vi vinner med 1-0. Linus 
Carlsson gör matchens enda 
mål.

SBTK:s tränare, Robert 
Bävermalm.

Bra känsla hos SBTK

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En pånyttfödd Marcus Ols-
son svarade för Edet FK:s 
reduceringsmål mot Gun-
nilse i fredags.
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Edet FK nära poäng igen

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Gunnilse IS 1-2 (0-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Backatorps IF – Nödinge SK 2-3

Två av tre för nya Nödinge SK
– Det våras för fotbollen på Vimmervi

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


