
GÖTEBORG. Det blev 
ingen kvalfest för Nol 
IK.

Klubben får harva 
vidare i sexan.

– Inte mycket att 
säga om, vi räckte inte 
till. Men visst är det 
surt när vi är så nära, 
säger Noltränaren Pe-
ter Karlsson.

Det var ett gyllene tillfälle 
som dök upp efter att Nol 
gått fram som en ångvält i 
division 6 D Göteborg. Som 
tvåa i serien fick laget chan-
sen att kvala till division 5, 
där tre av fyra lag gick upp.

– Jag hade unnat både 
killarna och klubben den 
framgången, men kanske var 
det ett år för tidigt. Fysiskt 
vägde vi lite för lätt. Våra 
unga killar har det tufft när 
motståndarna väger 85 kilo 
och dessutom bär på några 
års rutin också, menar Peter 
Karlsson.

Efter förlusten i den 
första av tre matcher vän-
tade Marieholm. Michael 
Hintze hade 
ett ribskott i 
första halvlek, 
men det blev 
M a r i e h o l m 
som fick sista 
ordet. Strax 
före pausvilan blir det ett 
missförstånd i Nols backlinje 
och Toni Abdou Ceesay fick 
fritt fram. Avslutningen var 
klinisk. Direkt i andra halv-
lek kom nästa kalldusch. 0-2 
och ridån gick ner. Marcus 
Hansson knoppade förvisso 
in ett fint inlägg av Bojan 
Illic, men det hann aldrig 
bli spännande. Nolförsvaret 
gick bort sig innan de hann 
börja kvitteringsjakten och 
1-3 var blytungt. Michael 
Hintze reducerade på nytt, 
men kvitteringen uteblev. 
Lördagens match mot Styrsö 
var med hänsyn till övriga 
resultat mer av hypotetisk 

karaktär. Lekstorp skulle 
behöva få storstryk samti-
digt som Nol behövde vinna 

med minst tre 
mål. Lite dra-
matik uppstod 
när Bojan Illic 
satte just 3-0 
och Lekstorp 
bara hade 0-0 

mot Marieholm. Matcherna 
spelades parallellt på Heden 
och när Lekstorp skickade 
in både 1-0 och 2-0 försvann 
allt hopp för Nol som ändå 
vann sin drabbning med 3-2.

– I efterhand känns för-
lusten mot Marieholm värst. 
Den matchen kunde vi ha 
vunnit. Nu får vi sörja ett tag, 
sen är det bara att ta nya tag. 
Vi förfogar över en bra trupp 
och det kommer fler chanser, 
avslutar Peter Karlsson.
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Nol räckte inte till i kvalet
– Tråkigt slut på en bra säsong

Nol försökte, men vägde för lätt i kvalet till division 5. Bojan Illic och Jesper Garvetti får ta 
nya tag. När besvikelsen lagt sig kan de se tillbaka på en riktigt bra säsong.

FOTBOLL
Kval till division 5
Nol IK – Marieholm 2-3
Styrsö – Nol IK 2-3

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dampremiär med mersmak
BOHUS. Det skrevs 
historia i Ale Arena i 
lördags.

Surte Bandyklubb 
bjöd inte bara på all-
svensk herrbandy, utan 
först ut var klubbens 
damlag.

Hemmalaget vann 
också premiären mot 
Mölndal. 
Surte mönstrade ett ungt 
talangfullt lag fostrade i 
samarbetet mellan Surte 
och Kareby IS. Mölndal har 

flera års erfarenhet av spel på 
denna nivå och är ett i allra 
högsta grad kompetent lag 
med spetskvaliteter framfö-
rallt i systrar Elin och Kajsa 
Hult.

Surte rivstartade och hade 
2-0 redan efter fyra minuter.
Charlotte Sellbeck avlos-
sade bössan vid båda tillfäl-
lena. En smakstart och skulle 
det visa sig matchavgörande. 
Mölndal reste sig och ska-
pade mängder av chan-
ser. En storspelande Ellen 

Ahrnberg tog både frilägen 
och en straff och såg till att 
Surte kunde gå till halvtids-
vila med 3-1 i ryggen. 

Kontrade
I andra halvlek tryckte Möln-
dal på för att åstadkomma en 
reducering. Reduceringen 
till 3-2 kom ganska omgå-
ende.  En straffsituation för 
Mölndal mynnade ut i en 
kontring och 4-2. 

Målet medförde att 
Mölndal tvingades kliva 

upp och satsa allt på 
ett kort för att komma 
ikapp. Det gav Surtes 
Ida Friman läge att 
med ett solomål stänga 
matchen. Slutresulta-
tet skrevs till 5-3 och 
seger i den historiska 
matchen. Stor glädje 
såklart. Nästa match i 
Ale Arena spelas den 
30 november och då 
står Kareby för mot-
ståndet.

Historiska tjejer. I lördags bjöd Surte BK på allsvensk dambandy 
för första gången och laget vann med 5-3 över Mölndal.
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VÄLKOMMEN TILL 36:E 
UPPLAGAN AV NOLCUPEN

22 - 24 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

20132013

Fredag: P14
Lörd: P10, F12, F14
Sönd: P9, P11, P13www.laget.se/nodingesk

DAMER DIV 2 18:30 
NÖDINGE vs Önnerediterna

FLICKOR 99 13:00 
NÖDINGE vs Lysekil

FLICKOR 99 14:00 
NÖDINGE vs Kärra

ONSDAG 20 NOV

SÖNDAG 24 NOV

ALE GYMNASIUM

NÖDINGE SPORTHALL

Välkommen

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

- Älska handboll

VILL DU SPELA 
HANDBOLL?

Alla är välkomna att prova på!

FLICKOR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus torsdagar 18.15-19.30

För mer information ring Niklas eller Linda 0736– 82 90 24

POJKAR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus

torsdagar 17.00-18.15 & lördagar 12.00-13.15
För mer information ring Viktor 0733– 32 01 15

www.laget.se/alehf
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