
GÖTEBORG. Det blev 
förvisso poäng i den av-
slutande matchen, men 
stämningen i Nödinges 
A-lag har varit bättre.

– Klart vi är besvikna. 
Vi hade chansen, men 
tog den inte, säger 
NSK-tränaren Magnus 
Olofsson.

Nödinge skuggade länge 
topplagen, men när serien 
gick in i ett avgörande skede 
ville det sig inte. Poängtapp 
mot Säve och Hälsö samt 

förlust borta mot Hyppeln 
förstörde mycket, men inför 
derbyt mot Älvängen i den 
näst sista omgången levde 
ändå hoppet. 
Fast de vik-
tiga matcherna 
har inte varit 
NSK:s melodi 
och ÄIK släckte 
alla drömmar. I serieepilogen 
borta mot Lundby 06 var det 
dämpat redan före avspark 
och inte ens två billiga led-
ningsmål gav någon energi.

– Nej, det fanns ingen 
glöd idag. Vi 
hade inget 

att spela för och jag tror alla 
känner en besvikelse över att 
vi inte tog chansen i år. Nu 
blir det ännu ett år i sexan, 

säger Magnus 
Olofsson.

L u n d b y 
k v i t t e r a d e 
och ledde 
med 3-2 till 

sista sekunden, då Nödinge 
fick en frispark i bra läge. 
Hanef Ahmed knorrade in 
3-3 med både matchens och 
säsongens sista spark.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nol vann 
derbyt mot Älvängen 
i sista omgången och 
är klart för kval till 
division 5.

Tränaren Peter Karls-
son var tagen efteråt.

– Jag är så himla 
stolt över killarna, vil-
ken match de gör!

Det var två av höstens bästa 
lag som möttes på Älvevi. 
Älvängen stärkta av förra 
veckans derbyseger över 
Nödinge ville gärna sätta 
punkt med ytterligare en tre-
poängare och en derbyskalp.  
Nol hade ännu mer att spela 
för. Seger kunde innebära 
serieseger och direktavan-
cemang till femman, förlust 
och laget riskerade att inte 
ens få kvala.

Ett tämligen välbesökt 
Älvevi fick som väntat se 
g ä s t e r n a 
d o m i n e r a 
från avspark. 
A t t a c k e r n a 
anfördes i 
första hand av 
snillrike Bojan Ilic på vän-
sterkanten och Nol kom till 
en rad farliga lägen under 
den första kvarten, men i 
ÄIK:s mål svarade den unge 
målvaktstalangen Pontus 
Dahlberg, 14, för ännu en 
stark insats.

– Han är enormt duktig. 
Det var tur vi fick hål på 
honom, berömde Peter 
Karlsson efter matchen.

Men det krävdes en straff. 
Jesper Pedersen lyckades 
dock inte på första försöket, 
utan fick ta vara på returen. 
0-1 efter 17 minuter var 
emellertid rättvist, fast det 
kunde lika gärna stått 1-0 
då Nolmålvakten Niklas 
Koppel räddade ett närskott 

från Johan Parinder anfallet 
före.

0-2 kom också i den första 
halvleken och var dagens 
behållning. Bojan Ilic avslu-
tade efter ett briljant pass-
ningsspel med många nol-
spelare inblandade.

I halvtid kom rapporterna 
om att serieledande Zenith 
bara hade 0-0 hemma mot 
Backatorp, vilket då innebar 
att Nol ledde serien. Glädjen 
blev ännu större när Michael 
Hintze placerade in Charlie 
Nielsens känsliga inlägg i 
den 55:e matchminuten. 0-3 
på Älvevi var kassaskåpsäkert 
och även om ÄIK:s reduce-
ring tio minuter före slutet 
gav viss energi till hemma-
laget så var Nolsegern aldrig 
hotad.

Däremot kom dystra 
rapporter via telefon som 
förkunnade att Zenith bese-

grat Backa-
torp med 2-0 
och därmed 
befäste serie-
segern. Nol 
slutar tvåa 

med nio måls sämre målskill-
nad.

– Vi gör en fantastiskt bra 
höst och har nu ett jätteläge 
att ta oss upp i femman. Nu 
gäller det att ladda om, kon-
staterar Peter Karlsson.

Nol hamnar nu med 
största sannolikhet i en kval-
grupp om fyra lag, där de 
tre främsta spelar i femman 
nästa år. Lagen möts i en rak 
serie och matcherna spelas 
på neutral plan.
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Välkommen

Ett stort steg närmare femman
– Nu väntar kval för Nol IK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge SK 3-3 (1-2)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 35-26
Ulricehamn – Ale HF 26-22 (9-11)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargöns IK 7-0 (2-0)

Väggen. Han tog 
nästan allt, ÄIK:s 
fenomenale burväk-
tare Pontus Dahl-
berg. Det krävdes 
en straffretur för 
att få hål på honom. 
Jesper Pedersen 
var dock obarmhär-
tig när han fi ck en 
andra chans.

Poäng till misströstande Nödinge

Femte raka 
förlusten 
för Ale HF

Surte vann 
tränings-
kampen

HÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 31/10 och fre 1/11 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

HELGENS 
MATCHER

DIV 3 HERR  
ALE GYMNASIUM  
SÖNDAG KL 16.45
ALE HF - MÖLNDAL/HEID

DIV 4 DAM  
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
SÖNDAG KL 17.05
ALE HF - ORUST

VÄLKOMMNA

ALE. Två bortamatcher 
och två förluster.

Fem raka nederlag för 
Ale HF:s herrar.

– Det är bara att ta 
nya tag och lära av 
misstagen, säger en 
fortfarande positiv trä-
nare, Janne Lövgren.

Torsdagens bortamöte med 
serieledande Baltichov var 
inte mycket att säga om. 
Det var klasskillnad. Däre-
mot var förväntningarna 
segervissa inför bortamötet 
med KFUM Ulricehamn 
som stod utan seger. Ale HF 
inledde strålande och ledde 
med 4-0, trots att laget dess-
utom hade fyra skott i målra-
men.

– I den bästa av världar 
hade vi avgjort matchen 
redan där, men vi tappade 
lite fokus och blev ängsliga. I 
halvlek hade vi 11-9 och trots 
allt bra kontroll. Efter paus 
vet jag inte riktigt vad som 
hände. Vi tappade koncep-
tet och gjorde deras duktige 
målvakt bättre än nödvän-
digt, säger Janne Lövgren.

På söndag väntar Möln-
dal hemma i Ale gymnasium. 
Efter fem raka förluster är 
laget i starkt poängbehov.

– Vi har bra närvaro på 
träningarna och killarna vill 
verkligen vända den här tren-
den, säger Lövgren till lokal-
tidningen.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. Surte BK 
vässade formen i Ale 
Arena i helgen.

Det blev seger i över-
lägsen stil när Sport-
service Cup avgjordes.

Samtidigt avslö-
jade klubben att Jonny 
Samuelsson blir ny hu-
vudtränare när Johan 
Ekängen fl yttar.

Kareby IS, Mölndal Bandy 
och de båda norska lagen 
Ullern IF och BK Bore 
kunde inte bjuda allsvenska 
Surte BK motstånd i trä-
ningskampen. Surte vann 
samtliga matcher utan att 
förta sig.

Glädjande var att Vild-
katterna noterade hela tolv 
olika målskyttar under tur-
neringen. Bäst var nyförvär-
vet och assisterande tränaren 
Ante Grip med sex fullträf-
far, två fler än Marcus Blom.
Det är nu klart att Jonny 
Samuelsson slussas in som 
efterträdare till Johan 
Ekängen. Jonny har ett för-
flutet hos IFK Kungälv och 
är för övrigt far till Jens 
Samuelsson i laget.

Matchvinnare. Nol IK har två utpräglade målskyttar och lirare som kan göra både det förvän-
tade och oväntade. Bojan Ilic och Michael Hintze har stor chans att bli tungan på vågen.
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