
NÖDINGE. Efter 6-0-se-
gern mot Nol i derbyt 
fortsatte Nödinge SK 
på den inslagna vägen.

Hyppeln kördes över 
med 6-1 på Vimmervi.

Laget skuggar nu 
serieledande Bosna.

Det har sagts förut och kan 
inte nog sägas igen. Nödinge 
SK har något stort på gång 
och lyckas den årsfärska 
ledarduon Magnus Olofs-
son och Alen Grozdanic få 
balans i truppen kan det bära 
långt. För tillfället ser allt ut 
att stämma. 15 gjorda mål 
och bara två insläppta på de 
två senaste kamperna. Det 
är dessutom rätt spelare som 
gör målen. Kajin Talat sva-
rade för fyra fullträffar mot 
Hyppeln, Rahel Faraj för 
två. När målskyttar av denna 
rang får självförtroende är 
inget motstånd längre omöj-
ligt och regnet till trots bjöd 
Nödinge på glad anfallsfot-
boll.

– Det börjar självklart att 
se väldigt bra ut. Så länge vi 
behöll fokus var de chans-
lösa. Den stora skillnaden 

mot tidigare är att vi går 
rakare på mål, analyserar en 
nöjd NSK-tränare, Magnus 
Olofsson.

En annan 
stor skillnad 
mot tidigare 
är att NSK 
har fått en 
stabil defensiv 
med mittbackarna Andreas 
Hjort och Raid Juma. Den 
sistnämnde började året i 
Ahlafors IF, där han spelat 
division tre fotboll ett par 

säsonger.
– De kompletterar var-

andra väldigt bra, men det 
främsta skälet till att vi leve-

rerar som vi 
gör är den 
goda stäm-
ningen i trup-
pen. Det är ett 
riktigt skönt 

gäng och kan vi hålla i det 
här kommer vi bli farliga, 
spår Magnus Olofsson.

Nödinge har nu Hålta 
borta på söndag för att sedan 

ta sig an Bosna på Vimmervi. 
Det ser ut att kunna bli en 
tidig seriefinal.

– Det hade varit roligt. 
Bosna är bra, men de är inte 
oslagbara och vi har sett hur 
lätt de kan komma i obalans.  
Vi har bra koll på dem och 
fortsätter vi att utveckla vårt 
eget spel ska vi kunna ge dem 

en match, avslutar Magnus 
Olofsson.

Förra onsdags åkte Ale-
simmarnas tre tävlingsgrup-
per på ett träningsläger till 
Lysekil. Totalt var det 24 
simmare i åldrarna 8-16 år 
som tränade fyra tränings-
pass mellan onsdag–fredag. 
Vi bodde på Gullmarsskolan 
i deras gamla bowlinghall som 
de gjort om till en mycket bra 
sovplats för läger.

Vi kom upp till Lysekil på 
onsdagskvällen och direkt 
därefter så var det ett tufft 
träningspass för ungdomarna 
som efter mat var lätta att 
komma i säng. Torsdag 
morgon var det dags för ett 
nytt pass och under detta 
pass körde A- och B-gruppen 
ett mycket tufft pass med 
uppåt 5-6000 meters simning 
medans C-gruppen fokuse-
rade mycket på teknik som 
exempelvis vändningar.

På eftermiddagen var det 
tid för ännu ett pass.

Fredag morgon avslutade 
många trötta simmare med 
ett fantastiskt bra simpass. 
Det var hela tiden stor glädje i 
simhallen och gemenskap vid 
sidan av träningen blev allt 
bättre med tiden. 

Alesimmarna har ett upp-
tagningsområde från Bohus 
i söder till Lödöse i norr och 
det innebär att alla dessa barn 
inte går i samma skola eller är 
från samma ort. Det är viktigt 
för oss att göra dessa läger 
och vi vill också tacka alla 
föräldrar som var med och 
hjälpte till med mat och allt 
möjligt runtom kring. Detta 
gör att våra duktiga tränare 

kan fokusera på träningen och 
göra den så bra som möjligt.

Efter fredagens pass så 
åkte vi hem och vilade under 
lördagen för att på söndag 
morgon träffas igen i Kungälv 
för Talang Cup del 2. Väldigt 
många av våra simmare slog 
en hel del personliga rekord 
under dessa tävlingar och det 
räckte också till väldigt många 
medaljer. Det blev totalt 30 
medaljer varav 14 blev guld 
och samtliga guld togs av våra 
duktiga tjejer. Fördelningen 
på medaljer blev enligt föl-
jande:

Nina Rajovic i klassen födda 99-och 
äldre tog 3 guld och 1 silver
Kajsa Wensing i klassen födda 99-och 
äldre tog 1 brons
Rickard Thillman i klassen födda 
99-och äldre tog 2 silver och 2 brons
Therese Carlsson födda 00 tog 4 
guld
Isa Johansson födda 00 tog 3 silver 
och 1 brons
Felicia Thonander födda 01 tog 3 guld 
och 1 silver 
Molly Stranne födda 02 tog 3 guld
Linnea Svensson födda 02  
tog  1 silver och 1 brons
Annie Dahlberg födda 03 tog 1 guld

Olivia Thonander födda 04 och yngre 
tog 1 silver
Nathalie Brinkmo födda 04 och 
yngre tog 1 silver
Emmy Hansson födda 04 och yngre 
tog 1 brons

Klasserna födda 02 och 
äldre tävlade på 50 meter i 
ryggsim, bröstsim, fjäril och 
frisim. De yngre klasserna 
tävlade på 25 meter och på 
Fjäril tävlade även födda 02 
på 25 meter.

Vi är mycket nöjda med 
säsongen hittills i Alesim-
marna och har nu några 
veckor kvar av säsongen. Den 
25 maj avslutas säsongen med 
tävling för de yngre barnen 
födda 01- och yngre i Knat-
teracet i Alingsås. Samma 
helg så tävlar de äldre barnen 
i Laxaleken i Halmstad och 
det är 50 meters bassäng 
utomhus.

Vi vill också påminna barn 
att anmäla sig till vår simträ-
nings som startar igen i höst 
söndag den 8 september. Vi 
tar gärna emot nya barn till 
klubben och ni kan anmäla er 
via vår hemsida. 

Örjan Pettersson
Ordförande Alesimmarna

HISINGEN. Förhopp-
ningarna om en topp-
placering grusades för 
ÄIK.

Torsdagskvällens 
förlust på Hovgårds-
vallen sved.

– Vi uppträder som 
ett pojklag – igen! Jag 
är mycket besviken, 
sade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson 
efter matchen.

Älvängens IK åkte till 
Hovgårdsvallen stärkta av 
derbysegern mot Surte IS. 
Alelaget såg möjligheten 
att ta en ny 
trepoängare 
och därmed 
hänga på tät-
lagen i serien. 
Så blev inte 
fallet.

– Vi har mycket boll och 
skapar en del chanser, men 
vi väger för lätt, förklarar 
”Erra”.

Är ni avsågade från 
toppstriden?

– Det tror jag. Det 
kändes som att tåget gick i 
och med den här förlusten.

Hemmalaget hade led-
ningen i paus med 2-0 
efter dubbla fullträffar av 
Jakob Ström. Peter Eriks-
son såg själv till att reducera 
Zeniths ledning i den 61:a 
matchminuten. ”Erra” hade 
faktiskt en kvitteringsboll 
inne, men då valde domaren 
att blåsa för ruff på Mattias 
Ögren i en duell med mot-
ståndarmålvakten.

– Ett mycket tveksamt 
domslut, konstaterar Eriks-
son.

Den före 
detta Ahla-
fors IF-spe-
laren Chris-
tian Bernts-
son satte 

spiken i kistan med sitt 3-1-
mål två minuter före full tid.

I nästa omgång, söndag 
26 maj, spelar Älvängen 
hemma mot Backatorp.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
IK Zenith – Älvängens IK 3-1 (2-0)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK –Hyppelns IK 6-1 (1-1)

NÖDINGE. Det blev en 
nionde plats av sam-
manlagt 26 tävlande 
lag för Bohus Taekwon-
do klubb i Talent Open i 
söndags. 

– Vi är jättenöjda, 
säger tränaren Hidajet 

Hadzic.
Med 22 tävlande mellan 
8 och 14 år ställde Bohus 
Taekwon-do klubb upp i 
den prestigefyllda tävlingen 
Talent Open i Lisebergshal-
len. Sammanlagt deltog 320 
tävlande från 26 olika klub-

bar och Bohus slutade på en 
niondeplats. 

Man ska komma ihåg att 
det bara är ett år sedan vi 
startade och vi tävlade mot 
klubbar som funnits i 30 år 
och som hade många fler 
tävlande. Efter den sista 
degregeringen den 4 juni 
kommer vi också att ha fler 
med oss och därmed större 
chans att vinna. Men vi är 
jättenöjda med resultatet på 
helgens tävling, säger Hida-

jet Hadzic.
JOHANNA ROOS

Bohus Taekwon-do 
nia i Talent Open

Nöjda tävlingsdeltagare. Bohus Taekwon-do klubb slutade 
nia av sammanlagt 26 lag på Talent Open i Lisebergshallen i 
söndags. 

Division 3 NV Götaland

vs
V FRÖLUNDA IF

Lördag 25 maj kl 15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Toppchansen 
borta för ÄIK?

Alesimmarna på träningsläger 
och avslutade med Talang Cupen

Kajin Talat fyramålsskytt 
för Nödinge hemma mot 
Hyppeln.

Nu utmanar Nödinge på allvar

LOPPMARKNAD
• Kaffeservering – Goda bullar & kakor
• 
• Försäljning av jättegoda kakor från 

Kakservice

Kom och fynda bland 
våra marknadsbord!

LÖR 25 MAJ KL 11-14, ALE TORG

Välkommen!
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


