
NYGÅRD. Alvhem var 
nära att få med sig 
samtliga poäng hem 
från Alevi i fredags.

Adrian Petersson såg 
dock till att Göta älv-
dalsderbyt slutade med 
delad pott.

– En besvikelse, kon-
staterade AIK:s lagle-
dare Jan-Inge Anders-
son.

Alvhem har inlett årets 
säsong på ett imponerande 
sätt och tillhör toppen av 
tabellen. Det började också 

väldigt bra i bortamötet med 
Lödöse/Nygård. Jimmy 
Lidén assisterade Magnus 
Tilly till 0-1 och sedan satte 
Lidén själv 
0-2. Resultatet 
stod sig halvle-
ken ut.

– Då såg 
det riktigt 
bra ut och vi hade kontroll 
på matchen, säger Jan-Inge 
Andersson.

Hemmalaget gjorde en 
betydligt bättre andra halv-
lek och lyckades via en redu-
cering av Jimmy Aronsson 

och en kvittering av Adrian 
Petersson fixa ett kryss.

– Alltid tungt att släppa in 
mål i slutskedet. Killarna ska 

dock ha beröm 
för insatsen, 
f ö r k l a r a d e 
Jan-Inge.

För Alvhem 
väntar nu 

bortamatch mot Trollhättans 
IF medan Lödöse/Nygård 
beger sig till Åsevi för match 
mot Åsaka SK.

JONAS ANDERSSON
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SJÖVALLEN, ALAFORS

KL 1500

Underhållning av The Sympathy

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget

TV-laget leds av Patrick Ekwall 

och i truppen ingår bland andra 

Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.

Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen

Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

JUBILEUMSDAG
   LÖRDAG 1 JUNI

I samarbete med

C
LO

V

VE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Nu väntar seriefi nal 
för Nödinge SK
NÖDINGE. Hålta ut-
gjorde inget hinder för 
Nödinge SK.

På söndag stundar en 
tidig seriefi nal på Vim-
mervi mot Bosna.

– Den kunde inte 
komma bättre, vi är i 
gott slag, hälsar trä-
nare Magnus Olofsson.
Tabelltvåan i division 6 D 
Göteborg, Nödinge SK, 
avfärdade Hålta IK utan att 
förta sig. Det var stundtals 
lite ofokuserat, men en blän-
dande kvart räckte. Under 
loppet av sju minuter fick 
Nödinge hål på hemmala-
get vid tre tillfällen. Hanif 
Ahmed inledde målskyttet.

– Vi spelade bra i slutet på 

första och efter det kunde vi 
spela av matchen. Det är inte 
särskilt stimu-
lerande när 
man känner att 
det skiljer så 
mycket mellan 
lagen, menar 
M a g n u s 
Olofsson som kan räkna med 
motsatsen i nästa omgång.

På söndag gästas Vim-
mervi av serieledande Bosna 
som har en poäng till godo 
på  NSK.

– Då gäller det att kon-
centrationen är på plats igen, 
men det behöver vi nog inte 
oroa oss för. Det känns bra 
att matchen kommer nu. 
Vi har många heta killar för 

tillfället, avrundar Magnus 
Olofsson som hoppas på 

ett välbesökt 
Vimmervi på 
söndag kväll.

Kajin Talat 
som öst in mål 
i slutet ver-
kade spara sig 

till seriefinalen, men även 
om det inte blev några mål 
mot Hålta så svarade han för 
tre målgivande assist. Ermin 
Aganovic gjorde två av 
NSK:s fyra fullträffar, vilket 
vittnar om en värdefull bredd 
i truppen.

Wshyar Kotani tillhörde Nödinge SK:s allra främsta i segermatchen borta mot Hålta IK.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

HYPPELN. Efter tre 
raka förluster bröt Nol 
den negativa trenden.

Hyppeln besegrades 
på Valhalla konstgräs.

– Det var viktigt att 
få en seger, konstate-
rar en nöjd noltränare, 
Peter Karlsson.
Jesper Garvetti och 
Mikael Hintze var tillbaka 
i Nol när Hyppeln bese-
grades i torsdags. Det var 

en stabil insats som lade 
grunden till trepoänga-
ren. Marcus Hansson och 
Mikael Hintze gjorde de två 
första målen.

– Hintzes 
snabbhet i 
anfallet har 
vi verkligen 
saknat. Det 
känns väldigt 
bra att ha honom tillbaka i 
laget, säger Peter Karlsson.

Hyppeln reducerade, 

men lyckades aldrig oroa 
nolarna som fick se Bojan 
Ilic göra 3-1 en bit in i andra 
halvlek.

– Nu har vi Hålta hemma 
och det 
skulle sitta 
fint med en 
seger till så 
vi får en roli-
gare trend 

att följa.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK bröt förlusttrenden

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Hålta IK – Nödinge SK 1-4 (0-3)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hyppelns IK – Nol IK 1-3 (0-2)

FOTBOLL
Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Alvhems IK 2-2

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kryss i derbyt på Alevi


