
ÄLVÄNGEN. Nödinge SK 
vände 0-1 till 2-1 med 
en man mindre.

Det blev ändå Älv-
ängens IK som fi ck 
sista ordet i derbyt på 
Älvevi.

Hemmalaget kvit-
terade på straff med 
matchens sista spark.

Nödinge jagade en toppla-
cering i division 6 D Göte-
borg och Älvängen var i stort 
poängbehov inför årets första 
derby lagen emellan. Att ÄIK 
skulle anföra tonen på ett 
soldränkt Älvevi var därför 
något överraskande, särskilt 
med tanke på gästernas fem 
matcher långa förlustfria 
svit. Med hjälp 
av en kraf-
tig medvind 
satte Rasmus 
Eriksson extra 
färg på derbyt 
genom att nicka in 1-0 efter 
en kvart. ÄIK:s aggressivitet 
var obekväm för gästerna 
som inte hittade rätt i spelet. 
En anledning var självklart 
att spelmotorn Kalle Ham-
feldt var avstängd.

– Ja, det är klart att vi 
påverkas av det, men man 
hoppas alltid att någon 
annan ska kliva fram. Idag 

fokuserade killarna på fel 
saker, även om det är ytterst 
nära att vi bärgar samtliga 
poängen, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Älvängen som har börjat 
ett nytt ungt lagbygge har 
haft svårt med orken i andra 
halvlek, därför var spelande 
tränaren Peter "Erra" 
Eriksson orolig trots led-
ning i paus.

– Vi betonade vikten av 
den första kvarten i andra 
halvlek och så låter vi dem 
göra två mål... Det var tungt, 
men jag var rädd för det. Vi 
borde ha utnyttjat vårt över-
tag i första halvlek, då hade 
vi chansen att döda matchen. 
Tyvärr är vi lite tunna framåt 

och målskyttet 
är inte vår star-
kaste gren än, 
men killarna 
utvecklas och 
blir bättre för 

varje match, menar Eriksson.
Nödinge SK fick se Armin 

Duracak linka av planen 
med sänkt huvud redan i den 
35:e spelminuten. Skälet var 
två gula kort och inget att 
säga om. Ändå var det gäs-
terna som kommer ut med 
mest energi efter paus. Inom 
loppet av sju minuter vände 
NSK på steken. Bernhad 

Hadenäs petade in 1-1 och 
notoriske målskytten Kajin 
Talat gjorde 2-1. Bollskick-
liga NSK borde med vinden 
i ryggen ha kunnat spela av 
matchen.

– Men istället för att hålla 
i bollen och göra det svårt 
för dem med långa anfall 
släpper vi upp dem. Det är 
orutin och väldigt onödigt, 
konstaterar Nödinges mål-
vakt Marcus Larsson som 
också var förgrymmad över 

delar av det egna lagets upp-
trädande efter matchen.

– Så beter man sig inte 
om man ska spela i Nödinges 
tröja.

Anledningen var skan-
dalscenerna i samband med 
att Magnus Lindgren kvit-
tering på straff på övertid. 
Vattenflaskor åkte all värl-
dens väg och några spelare 
vägrade tacka motståndarna 
efter matchen. Lektion 1 i all 
lagidrott.

– Lika glada som vi var 
efter förra veckans miraku-
lösa vändning mot Bosna 
(2-2), lika surt var det natur-
ligtvis att tappa poäng idag, 
men sådan är fotbollen, 
menar Marcus Larsson.

ÄIK:s kvittering var sett 
till hela matchen mycket 
rättvis. Laget dominerade i 
första halvlek och kom till-
baka starkt sista kvarten. 
Anförda av Peter Eriks-
son lyckades laget skapa en 
straffsituation, men nog hade 
ex-Ängelns avslut som tog 
i ribban varit roligare som 
avslutning på derbyt om den 
gått i mål?

Nödinges Martin 
Johansson, som även spelat 
i Ahlafors IF förstärker NSK 

under sommaren, och fick 
ta emot pris som matchens 
lirare i hos gästerna. Samma 
pris tilldelades Filip Jone-
mark i Älvängen.

Ett av de största sam-
talsämnena runt Älvevi är 
dock hemmalagets målvakt, 
Pontus Dahlberg, som vid 
blott 14 års ålder är bofast i 
A-laget.

– Det är ett superlöfte och 
bara han själv avgör hur bra 
han vill bli, berömmer trä-
nare Peter Eriksson.
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Dramatik på ÄlveviÄlvevi

Pontus Dahlberg, blott 14 år och numera förstemålvakt i 
ÄIK:s A-lag. Ett jättelöfte som redan tränar med ÖIS.

Magnus Lindgren kvitterade på straff för ÄIK i derbyt mot 
NSK med matchens sista spark. Marcus Larsson chansade 
åt fel håll.

– ÄIK kvitterade mot NSK på 
straff med machens sista spark

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen – Nödinge 2-2 (1-0)

www.skepplanda.se

SKEPPLANDA BTK 
FOTBOLLSSKOLA 2013
Gillar du FOTBOLL?! JAA!? TITTA HIT DÅ!

Skepplanda BTK arrangerar i år en spektakulär 
FOTBOLLSSKOLA för barn och ungdomar från årskurs 0-6.

Datum: 12, 13 och 14 augusti, träningar kl 09-15 
med paus för lunch som serveras på forsvallen. 

De yngre barnen som har fritis innan och efter hämtas och lämnas av oss. 

Anmälan sker via mail, uppge namn och årskurs 
samt information kring allergier för mat med mera. 

Man behöver inte spela i SBTK för att delta i fotbollsskolan, 
den är öppen för alla!

OBS! Sista anmälningsdatum är 22 juli!
Kostnad 300 kronor, kontant betalning första dagen. 

I avgiften ingår boll, vattenflaska och mellanmål.

Vid frågor: Ricardo Nascimento tel 0739-76 66 437
Markus Lermalm tel 0709-78 65 88

Vid anmälan: e-mail sbtk@live.se 

ALVHEM. Rikard Karlberg svarade för en 
imponerande insats på Bro Hof förra helgen.

Alegolfaren delade fjärdeplatsen i Nordea 
Masters. Segrade gjorde finländaren Mikko 
Ilonen.

Tillsammans med Alexander Norén, 
italienaren Matteo Manassero, och eng-
elsmannen Ross Fisher var Rikard Karl-
berg, Ale GK, fem slag efter segrande Mikko 
Ilonen. Detta var finländarens andra seger i 
Nordea Masters.

Rikard Karlberg visade stundtals upp ett 
mästerligt golfspel och med rundorna 69, 68, 
67 och 68 blev det totalt 272 slag och –16.

Bäste svensk blev Jonas Blix på en andra-
plats, tre slag efter Ilonen.

I veckan blev det också klart att Rikard 
Karlberg kommer att spela US Open.

JONAS ANDERSSON

Karlberg delad 
fyra på Bro Hof

Rikard Karlberg, Ale GK, slutade på en Rikard Karlberg, Ale GK, slutade på en 
delad fjärdeplats i Nordea Masters som delad fjärdeplats i Nordea Masters som 
avgjordes på Bro Hof förra helgen.avgjordes på Bro Hof förra helgen.

Kajin Talat och Bernhad Kajin Talat och Bernhad 
Hadenäs fi rar ett av målen. Hadenäs fi rar ett av målen. 


