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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Kärra/KIF 2-3 (0-2)
Mål AIF: Jonatan Lindström, Peter 
Antonsson. Matchens kurrar: Jona-
tan Lindström 3, Henrik Andersson 2, 
Philip Lundgren 1.

Edet FK – Stångenäs 0-7

Grebbestad 18 21 37
Stenungsund 18 14 35
Stångenäs AIS 18 29 32
Skoftebyns IF 18 17 32
Vänersborgs IF 18 -2 28
Kärra/KIF 18 -8 27
Ahlafors IF 18 4 24
Västra Frölunda 18 3 23
Älvsborgs FF 18 -5 21
Gunnilse IS 18 -12 21
Edet FK 18 -27 12
Melleruds IF 18 -37 10

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Dardania 1-2 (0-2)
Mål SBTK: Patric Skånberg. 
Matchens kurrar: Alexander Anders-
son 3, Patric Skånberg 2, Niklas 
Antonsson 1.

Division 6 D Göteborg
Hälsö – Nödinge SK 2-2
Mål NSK: Rahel Faraj, Magnus Olofs-
son. Matchens kurrar: Kristoffer 
Glasö 3, Karl-Michael Lundblad 2, 
Rahel Faraj 1.

Nol IK – Säve SK 3-3 (0-1)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Boban Ilic. 
Matchens kurrar: .Jesper Garvetti 3, 
Michael Hintze 2, .

Älvängen – Lundby 1-1 (1-0)
Mål ÄIK: Alexander Ardner. 
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Johan Parinder 2, Pontus Dahlberg 1.
Kommentar: ÄIK fick nöja sig med ett 
kryss i hemmamötet med Lundby.
– De hade spelet och vi hade mål-
chanserna. Vi hade bud på 2-0 vid 
ett par tillfällen utan att få bollen i 
nät. Det är vårt dilemma i år, säger 
ÄIK-tränaren Peter Eriksson.

Bosna IF – Surte IS FK 0-1 (0-0)
Mål SIS: Jonas Brolin. Matchens 
kurrar: Ingen uppgift.

IK Zenith 16 29 33
Nödinge SK 16 31 31
Säve SK 16 17 31
Hyppelns IK 16 5 30
Bosna IF 16 19 27
Nol IK 15 5 26
Hälsö BK 16 1 23
Älvängens IK 16 6 20
Hålta IK 16 -19 15
Lundby IF 06 14 -19 12
Surte IS FK 16 -32 12
Backatorps IF 15 -43 5

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Trollhättans IF 0-0

Division 2 Västergötland S, dam
Bergdalen – Skepplanda 0-9 (0-5)
Mål: Mikaela Ögren 2, Lotta Hillebjer, 
Amanda Errind, Emelie Johansson, 
Matilda Errind, Malin Holström, 
Andrea Lindgren, Malin Bengtsson.
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, 
Andrea Lindgren 2, Mikaela Ögren 1.

Lödöse/Nygård – Hus 2-0 (2-0)
Mål: Jessica Johannesson, Pia 
Brunberg.

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Jitex FC 0-5 (0-4)

Nol slarvade bort segern
– Men laget smyger med och söndagens derby mot NSK blir avgörande
NOL. Det börjar dra 
ihop sig i "Alesexan".

Nödinge, men även 
Nol har häng på de 
främsta placeringarna.

På söndag möts la-
gen i ett tungt derby på 
Vimmervi.

Både Nol och Nödinge krys-
sade i fredags, vilket gör att 
drabbningen lagen emellan 
kommer att ha en avgörande 
betydelse. För Nol är det 
definitivt sista chansen att 
ställa en fråga i kön till topp-
lagen i serien. Vid seger och 
en match mindre spelad är 
laget med i racet på allvar.

Mot Säve SK visade Nol 
moral och hämtade upp ett 
0-2-underläge. När Michael 
Hintze förvaltade ett friläge 
på bästa sätt med en kvart 
kvar att spela betydde det 3-2 
och samtliga poäng såg ut att 
stanna på Nolängen. Dess-
värre lyckades Säve komma 
tillbaka och med ett flip-
perskott som touchade det 
mesta innan den letade sig 
in bakom Mattias Olsson i 
Nolmålet kvitterade gästerna 
fem minuter före slutet.

Hemmalaget visade dock i 
andra halvlek att det finns en 
kvalitet som kan bära en bit i 
årets slutspurt. Säve skapade 
inte mer än en hörna, en fri-
spark och ett redan omnämnt 
mål – resten var Nolpropa-
ganda. Gästernas effektivitet 
gav emellertid 
poäng i vanlig 
ordning och 
det handlar 
om att förvalta 
de chanser 
som skapas. På 
den punkten har Nol fortfa-
rande en del att förbättra.

Bra match
– Killarna gör på nytt en 
riktigt bra match. Vi har lite 
problem i första halvlek att 
nå hela vägen fram, men efter 
paus blir vi giftiga. Garvetti, 
Berntsson och Hintze är 
strålande. Det är små margi-
naler och visst är det surt när 
segern glider oss ur händerna 
i slutminuterna. Det brukar 

docks jämna ut sig över en 
säsong, säger Noltränaren 
Peter Karlsson.

Trots den senaste tidens 
positiva resultat anser han 
ändå att Nödinge är storfa-
voriter i söndagens derby på 
Vimmervi.

– De har varit duktiga hela 
säsongen och vi måste vara 
väldigt ödmjuka inför mötet 
med dem. Min förhoppning 
är att vi kan ge Nödinge en 
bra match och att resulta-
tet blir bättre än 0-6. Helt 
klart är att vi har utvecklats i 
rätt riktning från i våras och 
lyckas vi behålla samma fina 
inställning som i de senaste 
matcherna tror jag det kan 
bli skoj på Vimmervi, säger 
Peter Karlsson.

Poängjakt
Nödinge jagade tre poäng 
borta mot Hälsö i jakten på 
seriesegern i division 6. Den 
är fortfarande inom räckhåll, 
då Hålta överraskande bese-
grade serieledande Zenith.

Blåskrudade NSK kom 
tyvärr till spel med en ytterst 
tunn trupp. 

Det var så ont om spelare 
att tränare Magnus Olofs-
son tvingades snöra på sig 
skorna. Det visade sig få en 
avgörande betydelse. Hälsö 
tog ledningen redan efter åtta 
minuter, men tjugo minuter 
senare noterades just Olofs-
son för Nödinges kvittering. 

H e m m a l a -
get lyckades 
ändå gå till 
paus med en 
2-1-ledning.

– Det blev 
en tuff utma-

ning att klara hela matchen 
med så få spelare. Flera av de 
som var med är inte tränade 
för detta. Det var olyckligt 
omständigheter som gjorde 
att många inte kunde när-
vara. Nu hoppas jag att alla 
är tillbaka i veckan och kan 
träna. Det lär behövas inför 
derbyt mot formstarka Nol, 
summerar Magnus Olofsson.

NSK krigade tappert mot 
Hälsö och nådde genom 
Rahel Faraj en kvittering. 

Nödinge har nu spelat oav-
gjort två matcher i rad utan 
att tappa mark i tabellen. 
Resultaten har spelat dem i 
händerna.

Flyt
– Vi har haft flyt, men nu 
gäller det nog att vinna. Det 
återstår förvisso ytterligare 
15 poäng att spela om även 
efter derbyt så det kommer 
att kunna hända mycket i 
den här serien, säger Magnus 
Olofsson.

Skyttekungen Kajin Talat 
har inte spelat de två senaste 
matcherna av privata skäl, 
men ska av allt att döma var 
tillbaka till derbyfesten på 
Vimmervi.

Nol har en sex matcher 
lång förlustfri svit och är 
självklart revanschsuget efter 

vårens derbykollaps.
– Det har sett allt bättre 

ut och Nol är enligt tradi-
tion ett höstlag. Det verkar 
inte vara någon skillnad i år 

heller, avslutar Peter Karls-
son.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Säve SK 3-3 (0-1)
Hälsö BK – Nödinge 2-2 (2-1)

Marcus Hansson och Nol var nära att vända 0-2 till seger hemma mot Säve, men fi ck till sist 
nöja sig med krysset.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
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Michael Hintze, en skyttekung som Michael Hintze, en skyttekung som 
vaknat till liv. Avgör han derbyt?vaknat till liv. Avgör han derbyt?
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Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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KLIPP UT ANNONSEN 
50 KR RABATT 

PÅ BOWLING
t.o.m. 30/9

Nya ägare, samma härliga stämning, 
samma bowlinghall

NORDMANNA BOWLING

VI VISAR ALLA TOPPMATCHER 
från elitserien, premier league 
och champions league.

HA DIN GRABB/TJEJKVÄLL HOS OSS 
med förmånliga priser 
på bowling & mat.

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
Öppettider och priser: nordmannabowling.se


