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NÖDINGE. Årets Kvan-
tumserie är avgjord.

Den sista av sex 
deltävlingar ägde rum i 
tisdags.

Nytt för i år var Pap-
ricaloppet för de allra 
yngsta deltagarna.

Kvantumserien, det som 
tidigare var Terrängserien, 
är en populär tilldragelse för 
motionärer i alla åldrar. I år 
noterades 1 040 starter av 
277 löpare.

– Det har varit bra väder-
mässiga förutsättningar, vi 
har sluppit snö och kyla. 
Premiärkvällen regnade det 
kraftigt, men i övrigt finns 
inget att klaga på, säger 
tävlingsledare Dan-Olof 
Johansson.

Årets upplaga genererade 

två nya banrekord. Tilda 
Karlsson, OK Alehof, i klas-
sen kvinnor motion 6.8 kilo-
meter noterades för tiden 
30.19. Martin Ahlberger, 
Hestra IF, raderade ut ett 
rekord från 1992 i klassen 
herrar motion 6.8 kilome-
ter. Den nya rekordtiden är 
25.04.

Papricaloppet lockade 
till 125 starter av 33 löpare. 
Klassen var öppen för pojkar 
och flickor upp till sju år.

– Deltagarna i Paprica-
loppet fick springa en slinga 
om 900 meter, berättar Dan-
Olof Johansson.

– Maskoten Paprica blev 
en populär och överraskande 
prisutdelare på avslutningen. 
Den korg som lottades ut 
bland deltagarna vanns av 
Ebba Lövgärd.

Medaljer delades ut till 

de tre främsta i respektive 
åldersklass – från sju år upp 
till senior.

– Första tisdagen i okto-
ber 2014 hälsas alla löpare 
välkomna till Kvantumse-
rien igen, avslutar Dan-Olof 

Johansson.
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Kvantumserien har gått i mål
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Pristagare i klass F-7 år (1,5 km): Disa Abrahamsson 
Kungälv, Emma Wendel OK Alehof, Wilma Reinholdsson OK 
Alehof.   

Pristagare i klass P-7 år (1,5 km): Simon Blomqvist Nol, Filip 
Jonsson Älvängen, Felix Johansson OK Alehof.

Pristagare i klass F8-9 år (1,5 km): Elina Reinholdsson OK 
Alehof, Malin Prytz OK Alehof, Julia Wallberg OK Alehof.

Pristagare i 
klass P8-9 år 
(1,5 km): Linus 
Melin Klubblös, 
Gabriel Glen-
ting Ale IBF, 
Filip Schälin 
Kongahälla 
AIK.

Pristagare i klass F10-11 år (2,5 km): Alice Sundelid OK Ale-
hof, Elin Flakberg IFK Göteborg, Julia Elofsson Denofa.

Pristagare i klass P10-11 år (2,5 km): Jesper Zetter-
lund Ahlafors IF, David Eriksson Sävedalens AIK, Fi-
lip Klingberg OK Alehof.

Everyone deserves a break.
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GÖTEBORG. Nol IK för-
lorade första kvalmat-
chen mot division 5.

Lekstorp var för 
starka över 90 minuter.

– Killarna var tagna 
av stundens allvar och 
vi kom inte upp i nor-
mal standard, summe-
rade Noltränaren Peter 
Karlsson.

Nol IK:s herrar inledde på 
tisdagskvällen kvalspelet mot 
division 5. I en serie om fyra 
lag där de tre främsta avance-
rar har Nolpojkarna fått ett 
gyllene tillfälle. Lekstorps IF 
har med 103 gjorda mål i årets 
seriespel fått bära favoritska-

pet inför kvalet och laget 
motsvarade förväntningarna. 
Dominansen var total under 
de första 25 minuterna och 
laget gjorde rättvist både 1-0 
och 2-0. Sen hände något.

– Det tog ett tag innan vi 
kom in i matchen. Möjligt-
vis var det lite nervöst för 
våra yngre spelare. Vi har en 
riktigt bra period i slutet av 
första och början av andra, 
men de var riktigt tunga att 
möta. Inte mycket att säga 
om, sa lagkapten Jonny 
Stenström.

Nol skakade dock om 
Lekstorp rejält och innan 
den första halvleken var till 
ända var ställningen utjäm-

nad. Jesper Garvetti pla-
cerade elegant in reduce-
ringen i målvaktens bortre 
och Michael Hintze visade 
målaptit när han med en 
konstspark lyckas borra upp 
kvitteringen direkt efter 
hörna. Nolspelarna fick själv-
förtroende och tog över kom-
mandot. Den första delen av 
andra halvlek gav mersmak, 
men Lekstorp ryckte upp sig. 
Precis som i första blev det 
mål efter hörna.

– Jag kan leva med förlus-
ten fast sättet de får göra sina 
mål på köper jag inte. Det var 
för billigt, tyckte Peter Karls-
son.

Nol mattades i slutet 

och anföll bara i sporadiska 
attacker. Lekstorp kunde 
skicka in 4-2 med en kvart 
kvar att spela.

– Vi har 
ett ungt lag 
att bara att 
komma till 
Heden och 
spela kval är 
stort. Nu blir 
det inte lika dramatiskt nästa 
gång och jag är övertygad om 
att vi kommer att spela bättre 
nästa gång. Killarna har så 
mycket mer att ge, sa Peter 
Karlsson.

Nol möter Marieholm på 
tisdag. Marieholm kryssade 
mot Styrsö i matchen som 

spelades parallellt med Nol 
Lekstorp.

– Sannolikt behövs det 
en seger och den får gärna 
komma redan mot Marie-

holm, annars blir det väl 
spännande för min del, mutt-
rade Peter Karlsson. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol förlorade första kvalrundan mot Lekstorp

FOTBOLL
Kval till division 5
Lekstorps IF – Nol IK 4-2 (2-2) 
Mål NIK: Michael Hintze, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Charlie 
Nielsen 3, Jesper Garvetti 2, Markus 
Hansson 1.

Fick inte låna bollen. Nol blev utspelat av Lekstorp under 
de första 25 minuterna och underläget 2-0 kunde varit 
större. Sen blixtrade Nol och Bojan Illic till...


