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GÖTA. Göta BK inledde sitt 
kvalspel till division 4 förra helgen 
genom att bortabesegra Sandareds 
IF med 7-3 efter en homogen insats. 
Det tredje laget i gruppen, Södra 
Vings IF, lyckades också besegra 
Sandared. Segersiffrorna blev 4-1. 
På söndag väntar gruppfi nal mellan 
Göta och Södra Ving. Matchen 
spelas på Ryrsjövallen. Gruppse-
graren går upp i division 4 om ett 
västgötalag vinner kvalgrupp 9 till 
division 3. Något av lagen Borås AIK 
och Ulvåkers IF måste ta sig förbi 
Dalen/KFF för att så ska ske. I annat 
fall väntar en utslagsmatch mot 
segraren i den andra kvalgrup-
pen till division 4 där FC Corner 
möter Främmestads IK i en direkt 
avgörande match.

LILLA EDET. Christian Hult-
berg, med ett spelarförfl utet i 
Ljungskile och FC Trollhättan, blir ny 
tränare för Edet FK:s herrar.

Som tränare har Christian 
Hultberg tjänstgjort ibland annat 
Åsebro IF, Vänersborgs IF, IK 
Gauthiod och Trollhättans BoIS. 
Efter ett par sabbatsår är Hultberg 
nu tillbaka i hetluften igen, som 
ansvarig för Edet FK efter Torben 
Christiansen.

Christian Hultberg kommer 
till ett lag som åkte ur division 
3 i höstas, men som nu vill göra 
en nysatsning. I den satsningen 
ingår också ett fortsatt samarbete 
med anfallaren Andreas ”Kärna” 
Ramm, som kommer att vara 
spelande assisterande tränare 
under 2014.

JONAS ANDERSSON

Hultberg ny 
tränare för Edet

Ovisst kval för 
Göta BK

NÖDINGE. Slutet gott – 
allting gott!

Det slogs deltagar-
rekord när Janne Heros 
Pokal avgjordes för 
sista gången i lördags.

P79 Napoli blev än en 
gång mästare och fi ck 
ta emot segerpokalen 
av den forne lands-
lagshjälten Johnny 
Ekström.

Det kunde inte bli en bättre 
avslutning på Marcus 
Lagers förstklassiga arrang-
emang, som såg dagens ljus 
2007. Den sjunde och avslu-
tande inomhusturneringen 
för gamla Nol IK-spelare 
lockade över 100 utövare, 
fördelat på åtta lag.

– Omöjligt att få till stånd 
ett värdigare avslut än vad 
som blev fallet. Alla upp-
levde en underbar stämning. 
Nu tar vi med oss alla dessa 
fina minnen och lägger dem 
på ett säkert ställe, sade en 
rörd tävlingsledare i Marcus 
Lager som hyllades tusenfalt 
för det arbete han lagt ned 
under årens lopp.

Tidigare i år gick NIK-
ikonen Jan ”Hero” Ohls-
son, som givit namn åt tur-
neringen, ur tiden. Lager 
hade med anledning av det 
satt ihop en känslosam hyll-
ningsfilm som visades i Ale-

hallen innan cupspelandet 
skulle till att börja. Match-
erna fortgick sedan fram till 
halv fyra på eftermiddagen 
då det var dags för final i 
A-slutspelet.

Segrade, för fjärde gången 
i ordningen, gjorde P79 
Napoli som finalvann över 
Mörsarna. I B-slutspelet 
drog Heros Pojkar det 
längsta strået.

Årets turnering föregicks 
av en spektakulär lottnings-
procedur tidigare under 
veckan där självaste Tor-
björn Nilsson bistod täv-
lingsgeneralen. En annan 
känd Blåvittprofil age-
rade prisutdelare. Johnny 
Ekström fanns på plats i 
Nödinge för att överräcka 
medaljerna till segrande lag.

Dagen avrundades för 
spelare och supporters på 
en festlokal inne i centrala 
Göteborg där turneringens 
sjuåriga historia sammanfat-
tades med många hjärtliga 
skratt.

– P79 Napoli tog sista inteckningen– P79 Napoli tog sista inteckningen

Värdig slutpunkt för Janne Heros Pokal

Vad kunde passa bättre som present till täv-Vad kunde passa bättre som present till täv-
lingsgeneralen Marcus Lager än en gammal lingsgeneralen Marcus Lager än en gammal 
klassisk Milantröja?klassisk Milantröja?

Johnny Ekström överräcker segerpokalen Johnny Ekström överräcker segerpokalen 
till lagkapten i P79 Napoli Tobias Hellman.till lagkapten i P79 Napoli Tobias Hellman.

P79 Napoli skriker ut sin glädje efter att ha bärgat sin fjärde triumf i Janne Heros Pokal.
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VARM I VINTER

Hitachi Premium 18
Pris inkl standard installation 
och rotavdrag 

17495:- 
Ej rotavdrag 19994:-

Innova
Pris inkl standard  
installation och rotavdrag 

15995:- 
Ej rotavdrag 18280:-

NU 2195:- 

Hitachi Premium 25
Pris inkl standard installation 
och rotavdrag 

18370:- 
Ej rotavdrag 20994:-

Marknadsledande Hitachi Premium
Luftvärmepumpar med självrengörande innerdel
Låg ljudnivå och COP - värden över 6

Innova Svenskdesignad  
luftvärmepump med  
värmesensor i fjärrkontrollen  
och bra värden.

KCC 820EA
Topptestad avfuktare med digital 
display och bra kapacitet
Ord. Pris 2995:-

Samtliga luftvärmepumpar har 5 års garanti!
Utan krav på efterservice

Träffa Hitachis/Innovas representanter 
på Hem och villamässan i Göteborg  

25-27 oktober i monter B01:21


