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PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!
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NÖDINGE. Nödinge tog 
en ny imponerande 
derbyseger.

Surte FK kördes mer 
eller mindre över på 
Vimmervi IP.

Rahel Faraj blev lyck-
lig fyramålsskytt.

Förutom poängtappet borta 
mot Älvängen har Nödinge 
SK haft fin utdelning i årets 
derbymatcher. På Nolängen 
tog laget en förkrossande 
6-0-seger och hemma mot 
Surte stannade vinsten vid 
fem måls marginal.

– Går man för serieseger 
är det nog ändå en nack-
del med så många derbyn. 
Du tänder alltid till lite 
extra och får Nol eller Älv-
ängen välja så slår de nog 
helst Nödinge. Det är så det 
funkar. Det kommer bli tufft 
i höst, menar NSK-tränaren 
Magnus Olofsson som har 
all anledning att prata om 
serieseger.

Nödinges imponerande 
vår med bara två förlus-
ter, Zenith (b) och Säve SK 
(h), gör att laget ligger tvåa 
i tabellen bara en poäng 
bakom serieledande Zenith.

– Det är mycket upp till 
oss själva. Går killarna in 
med rätt inställning och är 
koncentrerade på vad vi ska 
göra kan det bära riktigt 
långt. Fotbollskunskaperna 
finns där, menar Olofsson.

Måndagens derby mot 
Surte FK var ovisst till 

dess att hemmalaget höjde 
tempot. I den 24:e match-
minuten petade Kajin Talat 
rättvist in ledningsmålet.

Derbypubliken förväntade 
sig nu en målorgie – och den 
skulle förvisso 
komma – men 
först efter att 
Surte bjudit 
upp till dans. 
Det blev näm-
ligen gästerna som tog över 
initiativet och Erik Reinli 
kvitterade tio minuter före 
paus. Kanske innebar målet 
att gästerna slog av på takten 
för plötsligt kom Nödinge i 
våg efter våg och innan halv-
leken var till ända hade Rahel 
Faraj gjort både 2-1 och 3-1.

– Det går undan när de väl 
bestämmer sig. Vi spelade 
bra till och från i matchen. 
När vi gör det enkelt för oss 
och släpper bollen i tid innan 
motståndaren har hunnit upp 
i press blir det ofta farligt. Vi 
försöker träna på att spela 
rakt, men inte alltid centralt. 
Ibland gör vi det lätt för oss 
och bara söker Kajin Talat. 
Jag vill gärna att vi kommer 
runt på kanterna också, säger 
Magnus Olofsson som fick se 
sina mannar göra hela sju mål 
i derbyt.

– Det var en fin avslut-
ning på vårsäsongen, hoppas 
hösten blir minst lika rolig!

Fler matchbilder på alekuriren.se
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

JONAS FORSBERG 

Nödinge ny serietvåa efter derbysegern

Rahel Faraj blev fyramålsskytt i derbyt mot John Landstedts Surte FK som föll Rahel Faraj blev fyramålsskytt i derbyt mot John Landstedts Surte FK som föll 
tungt med hela 7-2. Här skjuter Rahel 3-1 strax före pausvilan.tungt med hela 7-2. Här skjuter Rahel 3-1 strax före pausvilan.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Surte FK 7-2 (3-1)


