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AHLAFORS IF

Matchvärd

Roligt lärande!

ALAFORS. Cup Sjöval-
len har bytt namn till 
Zcooly Cup.

Nu till helgen stundar 
Ahlafors IF:s populära 
ungdomsturnering.

115 lag har anmält 
sitt intresse vilket är 
rekord.

Lördag-söndag, 10-11 
augusti, bjuds det ungdoms-
fotboll från tidig morgon 
till sen eftermiddag. Samt-
liga planer kommer att tas i 
anspråk varför det blir spel 
på både natur- och konstgräs.

– Det innebär att par-
keringen kommer att bli 
förlagd till en åker bortom 
idrottsplatsen. Vi är mycket 
tacksamma över att markä-

garen tillåter det, säger 
Cäthrin Wadström.

– Vi uppmanar närboende 
att ställa bilen hemma och 
istället ta en promenad eller 
cykeltur till Sjövallen.

Turneringen vänder sig 
till flickor och pojkar i åldern 
8-12 år. Aleklubbar finns 
representerade i samtliga 
klasser liksom diverse olika 
Göteborgsföreningar.

– Cupkommittén har 
svarat för ett fantastiskt 
arbete och nu hoppas vi 
att väderleken är med oss. 
Vi hoppas på en riktig fot-
bollsfest i dagarna två, säger 
Cäthrin Wadström som 
utöver sitt engagemang i 
Ahlafors IF också tjänstgör 
på Zcooly och därför kan 

redogöra för namnbytet.
– Vi vill sprida vårt bud-

skap, att fler ska få upp 
ögonen för Zcooly. Zcooly 
ett nytt pedagogiskt verktyg 
för lärande i grundskolan, 
där spelets kraft används för 
att inspirera och locka barn 
till att vilja lära sig mera. 
På cupen når vi helt rätt 
målgrupp. Vi kommer att 
ha ett tält med datorer och 
Ipads så att besökarna kan 
testa de spel och appar som 
vi hittills har lanserat. Våra 
spelutvecklare och designers 
kommer också att finnas på 
plats för att svara på frågor, 
avslutar Cäthrin Wadström.

ALE. Ranrike är en 
förening som utgörs av 
spelare från Göta älv-
dalen med omnejd.

Tjejerna är födda 
1996 och några en-
staka 97:or fi nns också 
med i truppen.

Under sommaren har 
laget spelat tre stora 
turneringar varvid 
man lyckades ta guld i 
Spanien.

Skepplanda BTK, Lödöse/
Nygård, Edet FK, Alingsås 
KIK, Holmalunds IF, Sol-
lebrunns AIK och Vallens IF 
bidrar alla med spelare till 
Ranrike ALS.

– Ranrike är ett gammalt 
namn för Göta älvdalen, 
därav namnet på vår fören-
ing, förklarar Tomas Lillsjö 

som tillsammans med Jonas 
Brattlöf, Henrik Persson 
och Bernt Johansson bildat 
ledarkvartett.

– Truppen sammankal-
lades förra hösten, deltog i 
några inomhusturneringar 
och spelade även några trä-
ningsmatcher under vintern, 
berättar Lillsjö.

I början av juli samlades 
tjejerna för att medverka i 
den första av tre interna-
tionella turneringar. En ort 
utanför Barcelona var målet 
för resan.

– Vi medverkade i dam-
klassen och tjejerna gjorde 
fantastiskt bra ifrån sig. Det 
blev guld efter att ha vunnit 
finalen med 2-1 mot ett 
norskt division 1-lag, berät-
tar Lillsjö.

Tillbaka i Sverige, efter 34 
timmar i buss, blev det till att 

ladda om inför Gothia Cup. 
Här blev det seger i B-fina-
len efter straffavgörande mot 
Lillån FK från Örebro.

I den avslutande turne-
ringen, Dana Cup, gick Ran-
rike förvisso till A-slutspel, 
men tyvärr tog det stopp i 
åttondelsfinalen.

– Vi fick uppleva ett rik-
tigt häftigt fotbollsäventyr 
tillsammans. Jag är verkligen 
imponerad över hur tjejerna 
genomförde turneringarna. 
Det blev 18 matcher på 17 
dagar.

Blir det någon fortsätt-
ning?

– Det återstår att se. Det 
är väl inte omöjligt att vi 
ställer upp i någon inomhus-
turnering när serierna är fär-
digspelade, avslutar Tomas 
Lillsjö.

JONAS ANDERSSON

– Och gick till B-fi nal i Gothia Cup
Ranrike tog guld i Spanien
Spelarna i Ranrike ALS skriker ut sin glädje efter cuptriumfen i Spanien.

Nu till helgen bjuds det cupfotboll i Alafors. Cup Sjövallen, som har bytt namn till Zcooly 
Cup, avgörs 10-11 augusti.                Arkivbild: Jonas Andersson
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– Över 100 lag anmälda

Dukat för cupfest på SjövallenDukat för cupfest på Sjövallen

Stora framgångar för 
Älvbygdens MK

SOTENÄS. Älvbygdens 
motorklubb skördade 
nya framgångar i som-
mar.

Det traditionella Rä-
kracet som Sotenäs MK 
arrangerar årligen tre 
pallplatser.

Nathalie Wilhelmsson 
fi ck kliva överst efter 
att ha segrat i dam-
klassens A-fi nal.

Räkracet är en fristående 
folkracetävling som Sotenäs 
MK arrangerar i början av 
juli varje år. Det visade sig 
denna gång var rena skör-
detiden för Älvbygdens MK. 
Förutom att Nathalie Wil-
helmsson körde hem segern 
i damklassen fick Tobias 
Svenrot ta emot silver-
pengen efter stark körning i 
seniorernas A-final.

Daniel Klasson slutade 
fyra i B-finalen för herrsenio-
rerna, medan Anders Klass-
son fick ta emot segerpoka-
len i veteranernas A-final.

Ny seger för Nathalie Wilhelmsson i Räkracet som Sotenäs MK arrangerade 6-7 juli.              
Arkivbild: Allan Karlsson
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