
VECKA 14         NUMMER 13|24 SPORT

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 16 januari 2014 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.35 5-7 år kl 17.35-18.10
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

www.dfkorkskruven.com

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 16 januari 2014
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Terminsavgift 400:-/10 kvällar

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Info/anmälan: Marita  0709 81 58 71

 I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 12 januari 2014
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 13 januari 2014

50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61

 I samarbete med:

NÖDINGE. Bojan Ilic 
blev guldhjälten fram-
för andra när han med 
sina två finalmål mot 
Skepplanda BTK såg 
till att Nol IK blev 
Alecupmästare på 
herrsidan.
Nol IK triumferade 

även i juniorklassen.
Skepplandas damer 

stod pall för favorit-
trycket och körde 

över Ahlafors IF 
med 4-0 i finalen.

Alecupen i inom-
husfotboll bru-

kar vanligt-
vis avgöras 
i Alehallen 
sista helgen 
före jul. I år 
hade emel-

lertid arrangören valt att förlägga 
den traditionsfyllda turneringen 
till Ale gymnasium och även byta 
speldatum till lördagen efter jul.

I herrklassen kom sju lag till 
spel. Förhandsfavoriterna Ahla-
fors IF och de regerande mästar-
na Nödinge SK tog sig planenligt 
vidare från grupp 1. I den andra 
gruppen fick Nol IK sällskap av 
Skepplanda BTK.

Många hade sä-
kert förväntat sig 
en final mellan 
Nödinge SK och 
Ahlafors IF, men 
så blev inte fallet. 
Skepplanda BTK 
lyckades högst 
otippat slå ut AIF 
i den första semi-
finalen. Efter en 
mållös drabbning 
fick matchen avgö-

ras på straffar. Här blev SBTK:s 
burväktare Markus Samuelsson 
tungan på vågen. Inte nog med 
att ”Mackan” räddade stramaren 
som målvaktskollegan i Ahlafors, 
Andreas Skånberg, avlossade i 
den femte straffrundan. Dessut-
om såg Samuelsson till att placera 
SBTK:s sista straff i nät och med 
det säkra en finalplats.

Även den andra semifinalen 
mellan Nol IK och Nödinge SK 
förblev mållös under ordinarie 
speltid. I straffläggningen visade 
Nol IK störst kyla och därmed 
var förmiddagens andra skräll ett 
faktum.

Finalen, som spelades 2x10 
minuter, blev en jämn batalj med 
ett visst spelövertag för Skepplan-
da. Niklas Koppel i NIK-kassen 
var dock omutlig och vägrade att 
släppa någon boll förbi sig. Istäl-
let kunde Nol kontraslå och via 

en individuellt vacker prestation 
signerad Bojan Ilic göra 1-0 en 
bit in på andra halvleken. Sam-
me Ilic gjorde även 2-0 alldeles 
i slutet när SBTK låg på för en 
kvittering.

Damklassen fick en mer given 
vinnare i Skepplanda BTK. Ef-
ter två raka segrar i gruppspelet 
ställdes de gulsvarta tjejerna mot 
Älvängens IK som bjöd på tufft 
semifinalmotstånd. SBTK tog 
sig vidare efter straffläggning och 
i den efterföljande finalen mot 
Ahlafors IF var det inget snack 
om saken. Slutresultatet skrevs 
till 4-0.

Ahlafors IF, Nol IK och Äl-
vängens IK gjorde upp om titeln 
på juniorsidan. Precis som i herr-
klassen gick segerpokalen till Nol 
IK.

JONAS ANDERSSON

Tvärtemot alla förhandstips så blev Nol IK Alecupmästare i inomhusfotboll 2013. 
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Bojan Ilic blev tvåmålsskytt för sitt Nol IK i herrfinalen mot Skepplan-
da BTK. Här ses guldhjälten i kamp med SBTK:s Christian Rönkkö.

Foto: Allan Karlsson
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K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

FRÅGOR/ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se 
Tel: 0725-71 10 02
Sista anmälningsdag fredagen 
den 17:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

www.aleibf.sebfff.seeeebffff..sssssseee

Div 2 herrar
Ale IBF – Landvetter IBK 

kl 12.15

LÖRDAG 11/1 ALE GYMNASIUM

Dubbla cup-
guld för Nol IK
– Och SBTK vann damklassen


