
NÖDINGE. 53 lag och 
hela 526 barn gjorde 
upp i Ale IBF:s och hu-
vudsponsorn Sportlifes 
skolcup i innebandy.

Söndagens finalspel 
bjöd på stor under-
hållning och en hel del 
dramatik.

Älvängenskolan, 
Madenskolan och Aro-
seniusskolan såg till att 
alla finaler hade lag från 
Älvängen.

Nio finaler avgjordes inför 
300 ögonvittnen i Ale gym-
nasium på söndagskvällen. 
I de två äldsta klasserna var 
det Aroseniusskolans och Bo-
husskolans elever som gjorde 

upp om prischeckarna. De 
delade broderligt på dessa 
genom att Bohusskolan klass 
8B vann sin final och Arose-
niusskolan klass 9B segrade i 
den sista matchen.

Störst dramatik var det i fi-
nalen för årskurs fem där ar-
rangören fick tillämpa straffs-
lag för att skilja lagen åt. 
Nolskolans 5A vann till sist 
över Madenskolan klass 5C.

– Vi är väldigt nöjda med 
arrangemanget. Förutom 
våra eldsjälar är stödet från 
våra sponsorer ovärderligt. 
Det här är verkligen en akti-
vitet som sprider glädje inte 
bara på planen utan även på 
läktaren, där föräldrar och 
närmast anhöriga bidrar till 
en hög stämning. Fantastiskt 
kul, säger Niclas Sundelid, 
ordförande för Ale IBF.
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Vid brist på snö måste vi tyvärr ställa in loppet

Madenskolan Blå årskurs 4 gick segrande ur striden med Ahla-
fors Fria Skola med 3-1.

Derby i finalen för årskurs 3. Madenskolans klass 3B vann över 
skolkamraterna i klass 3C med 2-1.

Garnvindeskolan klass 2V vann finalen över Älvängenskolan 
klass 2A med 3-1 och fick därmed 1200 kronor till klasskassan.

Nolskolans klass 1A vann finalen för de yngsta deltagarna 
genom att besegra Älvängenskolans klass 1B med 4-2.

53 lag gjorde 
upp i Skolcupen
– Succé för Ale IBF:s 17-åriga tradition

Aroseniusskolan klass 9B vann den jämna finalen över rivalerna 
från Bohusskolan klass 9A med 2-1...

...men i finalen för årskurs åtta var det Bohusskolan klass 8B 
som vann över Aroseniusskolans 8B.

Aroseniusskolan var i final i samtliga årsklasser. Klass 7A vann 
finalen över Ahlafors Fria Skola med 1-0.

Bohusskolan klass 6A vann över Madenskolan klass 6A med 3-1 
och drygade ut klasskassan med 1500 kronor.

Nolskolan klass 5A vann finalen över Madenskolan klass 5C 
med 2-1.

Melvin Dahlman inledde målskyttet i finalen för årskurs 1 som 
Nolskolans klass 1A vann över Älvängenskolans 1B.
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