
NÖDINGE. Både Nö-
dinge och Nol har haft 
drömmar om avance-
mang till division fem.

Nu är det bara Nol 
som har chansen kvar.

Älvängen satte stopp 
för NSK och är beredda 
att göra det även för 
Nol.

För att Nol definitivt ska ha 
en självklar chans att spela 
fotboll i division fem nästa 
år bör laget vinna det avslu-
tande derbyt mot Älvängen 
på Älvevi. Beroende på hur 
många lag som får ta klivet 
upp eller kvala kan även en 
tredjeplats räcka. Nödinge 
hade också haft ett gyllene 
läge om de lyckats besegra 
ÄIK i söndagens derby på 
Vimmervi. Det gick inte alls. 
Älvängen hade bra kontroll 
på matchen, även om Rahel 
Faraj kom igenom vid ett 
tillfälle.

– Vårt försvarsspel har 
varit väldigt stabil under 

hösten och sen har vi en grym 
målvakt. Pontus Dahlbergs 
utveckling är imponerande. 
Killen har inte fyllt 15 år och 
spelar med ett sällsynt själv-
förtroende och pondus, säger 
Peter Eriksson som var väl-
digt nöjd med derbyinsatsen.

– Vi spelar mer avslapp-
nat nu och är tryggare med 
bollen. Dessutom ver-
kade det nästan som att vi 
var mer motiverade. Visar 
vi samma inställning mot 
Nol, vilket jag utgår från 
kommer vi garanterat att ge 
dem en match. Att få avsluta 
säsongen med två derbyseg-
rar skulle kännas skönt.

Höstvackert
Ett höstvackert Vimmervi 
bjöd på en böljande första 
halvlek. Nödinge hade ett 
par halvchanser i inled-
ningen, men det dröjde 
innan Rahel Faraj efter vägg-
spel med Trimor Huskaj 
sågade sig igenom. Fri med 
ÄIK-målvakten lyckades han 

dock inte hitta rätt. Istället 
gav sig gästernas ytterback 
Jakob Salenius, som tyvärr 
fick utgå i halvlek, iväg på en 
resa. Ett farligt inlägg skulle 
nickas bort av NSK-försva-
raren Kristoffer Glasö, men 
bollen gick i eget mål. Just 
då kändes det inte särskilt 
rättvist, men i andra halvlek 
tog ÄIK över och Jonathan 
Malm kunde med dryga 20 
minuter kvar att spela skicka 
in tvåan efter 
fint samarbete 
med Tim Web-
ster.

R e s u l t a -
tet innebär att 
Nödinge föll på målsnöret 
och inte längre utmanar om 
de översta platserna.

Bra säsong
– Vi har gjort en bra säsong, 
men den blev för lång. Vi har 
tvingats gå runt på för många 
spelare och med dålig trä-
ningsnärvaro blir priset till 
sist att du inte orkar. Förlus-
ten är inget att säga om. Älv-
ängen gjorde det bra, säger 

NSK-tränaren Magnus 
Olofsson. 

Publiken på Vimmervi  
var ytterst fundersam över 
arrangörens tanke med att 
placera ut sjumannamål på 
långsidan. Det underlättade 
definitivt inte för de som var 
där för att titta på fotboll, 
vilket man kan utgå från att 
de flesta var… Derbypu-

bliken hade nog dessutom 
hellre betalt en entrépeng 
och haft fritt synfält.
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SISTA OMGÅNGEN I DIV 6

DERBYDAGS

vs NOL IK
ÄLVEVI

Söndag 20 okt kl 12

Välkomna!

NOL. Bosna IF avfär-
dades utan pardon på 
Nolängen.

Plötsligt har Nol ena 
foten i division 5.

Bara Älvängens IK 
står i vägen.

Nol har spelat upp sig rejält 
under hösten och tagit stora 
kliv i division 6 D Göte-
borg. Inför den avslutande 
omgången är Nol tvåa på 
samma poäng som IK Zenith, 
men med sämre målskillnad. 
En seger mot Älvängen i 
derbyt på söndag innebär 
med stor sannolikhet spel i 
division 5 nästa år. Tack vare 
Säves och Zeniths poängför-

luster i helgen slutar nämli-
gen Nol sämst trea.

– Vem 
kunde tro det 
här för några 
o m g å n g a r 
sedan? Kil-
larna har gjort 
en fantastisk höst och nu ska 
vi göra allt som står i vår makt 
för att ta oss upp. Det finns 
en mängd olika scenarion. Vi 
kan fortfarande vinna serien 
och direktkvalificera oss för 
division fem, som tvåa får vi 
garanterat kvala, men även 
om det skulle gå så illa att vi 

slutar trea finns det chans till 
kval. Det beror på vilka lag 

som åker ur 
trean, speku-
lerar Nolträ-
naren Peter 
Karlsson.

Bosna IF 
orkade inte hålla emot sär-
skilt länge på Nolängen i 
lördagens möte. Efter sju 
minuter fick hemmalagets 
för dagens bästa spelare 
Raied Juma på en riktig full-
träff. 1-0 spred ett skönt lugn 
i laget. Jesper Garvetti och 
Michael Hintze drygade ut 

ledningen efter paus.
– Vi var helt överlägsna 

och gör en ny stabil insats, 
framför allt var det våra äldre 
och lite mer rutinerade killar 
som klev fram och visade 
vägen, säger Karlsson som 
naturligtvis ser fram mot den 
helt avgörande matchen på 
Älvevi nu på söndag.

– Tillsammans med oss 
och Hälsö är ÄIK höstens 
lag. Det ska bli kul att mäta  
krafter med dem och ska vi 
upp i femman måste vi kunna 
slå alla lag i den här serien. Vi 
har full respekt för ÄIK, men 

ser det inte som ett omöjligt 
uppdrag.

Om inte annat lär nolar-
nas motivation vara helt 
överlägsen Älvängens.

IK Zenith som leder 
serien med bättre målskill-
nad än Nol har Backatorp i 
sista omgången. En match 
som på papperet ser lättare 
ut än vad den i själva verket 
kommer att vara.

– De krigar för sin exis-
tens och har fått in ett par 
nya killar i laget. Den är 
inte självklar, avslutar Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK:s 14-årslag är 
på god väg att som 
ända kvarvarande 
Alelag att göra det 
igen – vinna Sanktan-
slutsepelet. 

Från början var det 
två lag från Ale som 
kvalifi cerat sig till 
Sanktanslutspelet, 
men Ale United P16 
fi ck dessvärre möta 
Öis som blev för 
starka (1-2).

Älvängens duktiga tjejer 
fick möta alltid lika tuffa 
Jitex i kvartsfinal. Dess-
bättre skapade Jitex sin 
första målchans i slutet 
av matchen vilket blev en 
reducering till 3-1.

Ett Jitex som för övrigt 
fick med två lag till slut-
spelet. Det andra laget, 
Jitex lila, har lyckats ta sig 
till semifinal där de ställs 
mot just ÄIK. Så skedde 
även 2012. Då drog ÄIK 
det längsta strået. Återstår 
att se om Jitex får revansch 
eller inte. Semifinalen 
spelas på Heden nu på 
torsdag.

Målskyttar för ÄIK i 
kvartsfinalen var Felicia 
Grundell, Jonna Karls-
son samt Maja Henriks-
son som gjorde comeback 
efter skadefrånvaro.

– Vi hoppas att även i år 
ha den matjord i fickorna 
som krävs för att hålla kvar 
titeln i Ale kommun. En 
titel inget annat lag från 
Ale lyckats att vinna, säger 
tränaren Roger Henriks-
son.

❐❐❐

ÄIK vidare i 
Sanktanslut-
speletFOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Bosna IF 3-0 (1-0)

Avancemang nära för Nol

Men då måste Älvängen besegras
– I söndags grusades Nödinges drömmar och nu är det Nols tur...

En jätte i målet. Pontus Dahlberg höll nollan när Älvängens 
IK grusade Nödinge SK:s drömmar om division 5 på ett höst-
vackert Vimmervi i söndags. ÄIK gör en riktigt bra höst och 
det är framför allt försvarsspelet som imponerat. Nu hoppas 
klubben få behålla sin målvaktstalang som ännu inte fyllt 15.
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Jonathan Malm satte 2-0, snyggt framspelad av Tim Webster.

Söndag 20/10 
kl 18.00

Bohushallen
Div 2 herrar

Ale IBF – Marstrands IBK 

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

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


