
KUNGÄLV. Ahlafors IF:s 
herrar fick revansch efter 
misslyckandet i Alecupen.

I Sportlife Ytterby Cup 
blev laget mästare efter att 
ha besegrat Kode IF i finalen 
med 3-2.

På damsidan gick guldet till 
Lödöse/Nygård IK. 

Det brukar vara små marginaler i 
inomhusfotboll. Den här gången 
var det stolpe in för Ahlafors IF 
där målvakten Andreas Skånberg 
kom att spela huvudrollen. Inte 
nog med att Skånberg svarade för 
flera spektakulära räddningar i av-
görande lägen, dessutom lät han 
sin högerfot tala i Mimershallen. 
AIF-keepern noterades för tre mål 
i turneringen.

– En bra insats, men vi kan bätt-
re. Det räckte i alla fall till seger 
och det är vi naturligtvis oerhört 
glada för, förklarade Skånberg som 
tillsammans med sina lagkamrater 
fick ta emot publikens ovationer.

AIF tog sig enkelt vidare från 
söndagens gruppspel efter segrar 
mot Komarken och Balltorp samt 
en oavgjord match mot Kode IF. I 
det andra gruppspelet blev det de-
sto tuffare. Visserligen körde man 
över Nödinge SK blå med 4-0 i 

den första av två matcher, men i det 
avgörande mötet med Kozara var 
Alelaget illa ute. Det blev till slut 
2-2 vilket räckte till avancemang.

I semifinalen ställdes Ahlafors 
mot Skepplanda. Således en repris 
på semfinalen i Alecupen. Den 
gången vann SBTK på straffar, 
men här fick AIF sin revansch. En 
tidig 2-0-ledning hämtades förvis-
so upp av Skepplanda, men med 
minuten kvar att spela avgjorde Jo-
han Elving matchen.

3-2 slutade också finalen efter 
att Kode varit i ledningen med 2-1. 
Lycklig matchvinnare blev nyför-
värvet från Nol IK, Michael Hint-
ze, som påpassligt höll sig framme 
med tre minuter kvar att spela.

I damklassen briljerade Lödöse/
Nygård. Laget tog sig enkelt vidare 
till semifinal där man ställdes mot 
Ahlafors IF. Här blev det seger 
med 2-0 och i den efterföljande fi-
nalen mot Skoftebyns IF lag vit var 
det inget snack om saken. LNIK 
dominerade händelserna fullstän-
digt och segersiffrorna skrevs till 
förkrossande 4-0 med Amanda 
Svensson som tvåmålsskytt. Det 
var en uppvisning som hette duga!

– Det känns fantastiskt kul! 
Förra veckan vann vi Tomtecupen 
och nu denna triumf. Segrar kan 
man aldrig få för många av. Jag är 
stolt över tjejerna, sade Lödöse/
Nygårds årsfärske tränare, Torben 
Christiansen, direkt efter finalvin-
sten.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 08.00-22.00

Söndag 08.00-20.00

Fredag-söndag 14-16 februari i Ale Gymnasium

skolcupen@aleibf.se senast 31/1. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 17:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

VECKA 14         NUMMER 13|22 SPORT

Ahlafors IF fick revansch
– Och Lödöse/Nygård tog nytt guld

Vinnare. Ahlafors IF tog en tung och prestigefylld seger i årets upplaga av Sportlife Ytterby Cup. Från vänster: Lennart Jo-
hansson, Peter Antonsson, Erik Gunnarsson, Jonathan Lindström, Michael HIntze, Johan Elving. Sittande från vänster: Edwin 
Pearson, Sebastian Holstein, Andreas Skånberg, Anders Andersson och Stefan Johansson.

Kapten Johan 
Elving fick höja 
bucklan för Ahla-
fors IF. Johan själv 
var en av målskyt-
tarna i finalen.Matilda Bertilsson, stolt lagkapten för Lödöse/Nygård.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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