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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

KVÄLLSMYS
PÅ ALTANEN!

Få Quartz värmare på köpet...
om du köper en terassmarkis i augusti.

Passa nu på att njut av de härliga kvällarna utan att frysa!

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare IP 55 | 1500 Watt

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

Välkomna in och inspireras!PL
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SURTE. Michael Hintze 
gjorde tre mål på åtta 
minuter och lade grun-
den för Nols derbyseger 
borta mot Surte.

Det blev ändå jämnt 
och hemmalaget kvitte-
rade på straff en kvart 
före slutsignalen.

Då slog Niklas Karls-
son till och poängen 
hamnade hos nolarna 
trots allt.

Gästernas kvicke anfallare 
Michael Hintze är skadefri 
och levererar nu återigen 
som klubben vant sig vid. 
Tre mål på åtta minuter i 
den första halvleken gav en 
betryggande 3-0-ledning i 
paus.

– Han var jätteduktig 

och har en enorm potential. 
Tyvärr så brister det lite i vår 
inställning i andra halvlek. 
Killarna tror att matchen 
redan är vunnen och det 
kunde slutat illa. Nu vann 
vi ändå och det var knappast 
orättvist, säger Noltränaren 
Peter Karls-
son.

Surte har 
förstärkt trup-
pen med den 
tidigare AIF-
stjärnan (2007-2008), Rade 
Radovic, och han visade 
klassen direkt. Hans två mål 
i andra halvlek, det sista på 
straff, innebar att hemma-
laget hade 3-3 med kvarten 
kvar.

– Rade är både stor och 
snabb. Där har Surte fått 

fin kvalité, berömmer Peter 
Karlsson.

Nol IK harvar vidare i 
mitten på serien och mål-
sättningen är desamma som 
när säsongen startade, att bli 
bättre än i fjol då laget slu-
tade sjua med 26 poäng. Nu 

är laget sexa 
med 19 pinnar 
och möter 
närmast serie-
ledande IK 
Zenith.

– Om inte annat så ska 
vi försöka hjälpa Nödinge 
så gott det går, lovar Peter 
Karlsson.

– Hintzes hattrick lade grunden
Nol derbyvann mot Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Surte – Nol IK 3-4 (0-3)

NÖDINGE. Nödinge jagar 
serieledning i division 6 
D Göteborg.

Den jakten får fort-
sätta.

NSK förlorade den 
viktiga toppmatchen 
mot IK Zenith i sön-
dags kväll.

Regnet öste ner timmarna 
före avspark. Vattensam-
lingarna på Vimmervi IP 
var både många och stora. 
Förutsättningarna är förvisso 
desamma för båda lagen, 
men Nödinges spel bygger i 
år på att sätta fart på bollen 
och det var en uppgift som 
var mer eller mindre omöjlig 
att lyckas med.

– Vi får inte igång vårt 
spel, samtidigt som Zenith 
gör det väldigt svårt för oss. 
De kämpar och krigar om 
varje boll. Det är definitivt 
det lag som jobbar hårdast 
i serien. Dessutom fick de 
ganska tidigt ett ledningsmål 
och det spädde på frustratio-
nen i vårt lag, berättar NSK-
tränaren Magnus Olofsson 
som fick se även 0-2 och 0-3 
slinka in innan Kajin Talat 
reducerade i mitten på andra 
halvlek.

– De två 
sista målen 
är kontringar 
som en följd 
av att vi flyt-
tar upp och försöker komma 
ikapp. Tyvärr kom vi inte 
upp i den nivå som vi har 

lyckats hålla under tränings-
matcherna. Det svårspelade 
underlaget drabbar tek-

niska lag och 
faktum är att 
vi spelar bättre 
på konstgräs 
idag, menar 
M a g n u s 

Olofsson.
Förlusten mot seriele-

darna gör att Nödinge nu är 

fyra poäng efter, ett avstånd 
som inte känns avlägset.

– Nej, vi är med i racet. 
Nu ska vi ladda om inför 
Backatorp och sen tar vi 
Säve i nästa toppmatch. Det 
återstår fortfarande många 
poäng att spela om, konstate-
rar Olofsson.

Kajin Talat var dessvärre ensam målskytt i Nödinge som 
förlorade toppmatchen mot IK Zenith i söndags kväll. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nödinge förlorade toppmatch

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – IK Zenith 1-4 (0-2)

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

BOHUS. Hela 130 ung-
domar från hela Sveri-
ge gästade Bohushallen 
och Ale Boxningsklubb 
den 9-11 augusti då 
klubben arrangerade 
ett träningsläger. 

– Det blev väldigt 
lyckad, säger ordfö-
rande Jean Altun.
Innan sommarlovet var 
till ända ordnade Ale Box-
ningsklubb ett uppskattat 
träningsläger i Bohushallen 
helgen den 9-11 augusti.

130 unga boxare från hela 
Sverige, såväl nybörjare som 
elitboxare, deltog.

Alexander Berndtsson 
från Skepplanda och Mus-
tafa Asfour från Nödinge 
var med alla tre dagarna och 
uppskattade lägret mycket. 

Förutom ungdomar från 
Ale hade det kommit delta-

gare från bland annat Höll-
viken, Kalmar och Oskars-
hamn. 

Chefstränare var den 
meriterade boxaren Patrick 
Bogere samt Salomo 
Ntuve. 

– Ungdomarna var väldigt 
positiva och förutom själva 
träningslägret var Bohushal-
len och pendeltåget mycket 
uppskattade, säger Jean 
Altun. 

JOHANNA ROOS

Många ungdomar var intresserade av att delta i Ale Box-
ningsklubbs träningsläger den 9-11 augusti i Bohushallen. 

– 130 ungdomar från hela Sverige deltog
Ale Boxningsklubb ordnade träningsläger

ALE. Tre 14-åriga frii-
drottare från Ale repre-
senterar Västra Göta-
land i DN Galan Youth 
som hålls på Olympia-
stadion i Stockholm nu 
till helgen.

Markus Menander från Ala-
fors, Mathias Söder från 
Alafors och Joel Mumbongo 
från Nödinge kommer nu till 
helgen den 24 och 25 augusti 
att tävla i friidrott på Olympi-
astadion i Stockholm då DN 
Galan Youth ska avgöras.

Markus Menander inne-
har årsbästa för P14 utom-
hus 2013 i diskus och spjut, 
Mathias söder ligger i topp på 
2000 meter och 1500 meter 
hinder samt är han tvåa på 
800 meter. Joel Mumbongo 
ligger etta på 300 meter, 
höjdhopp och 100 meter.

Framgångarna för friidrot-
tarna från Ale har avlöst var-
andra och nu laddar de inför 

en hård kamp i helgens täv-
lingar.

JOHANNA ROOS

Taggade. Markus Menander från Alafors, Mathias Söder 
från Alafors och Joel Mumbongo från Nödinge laddar upp 
inför friidrottstävlingen DN Galan Youth på Olympiastadion 
i Stockholm nu till helgen den 24 och 25 augusti, där de 
representerar Västra Götaland.

– Friidrottare från Ale har guldmedaljer i sikte

Tävlar på Olympiastadion


