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Ibland är det extra roligt 
att vara idrottslärare. 
Idag var en sådan dag. 16 
förväntansfulla elever från 
Kyrkbyskolan var uttag-
na att spela Skol-DM i 
minihandboll med Redberg-
slids A-lag som arrangörer. 
Platsen var Rosendalshallen 
i Björkekärr, Redbergslids 
träningshall. Spelformen är 
handboll på liten plan samt 
en mjukare boll och bara 
fyra spelare plus målvakt 
som spelar. Detta för att 
tona ner allvaret lite. Trots 
detta var det en otrolig 
intensitet och energi i denna 
spelform. E n extra krydda 
var att matcherna dömdes av 
Redbergslids herrlag. 

Tjejerna som är födda 
99/00 var taggade inför den 
första matchen där Kärra-
skolan stod för motståndet. 
Det var en tuff start för 
tjejerna som var lite nervösa 
inför stundens allvar. Kär-
raskolan har långa, duk-
tiga tjejer som genast tog 
kommandot och vann till 
slut matchen. Nästa match 
var mot ett minst lika tufft 
motstånd i Torslandaskolan. 
Här gick Torslanda upp i en 
femmålsledning, men våra 
tjejer kämpade frenetiskt 
och gav sig aldrig trots 
ett stort underläge. Alice 
Eriksson och Frida Rudin 
kom igång med målskyt-

tet och i slutminuten var 
marginalen bara två mål. 
Esther Brovik var stabil i 
alla matcher och var trots en 
skadad tumme mycket duk-
tig. Tyvärr blev det respass 
efter gruppspelet. Som tur 
var hade vi en spännande 
eftermiddag framför oss då 
killarna från Kyrkby hade 
kvar sin turnering. 

Våra 98/99-killar var 
ganska lugna inför sin 
uppgift, där gruppen bestod 
av skolor från de beryktade 
handbollsfästena Torslanda 
och Kungälv.

– Vi vinner det här, säger 
Joel Mumbongo, som 
var övertygad redan innan 
matchstart.

Första matchen mot 
Thorildskolan matchas laget 
hårt och killarna börjar hitta 
sitt spel och målvakten Ib-
rahim Jakupovic dominerar 
mellan stolparna. Vinst med 
20-11 och en kort väntan 
innan Torslandaskolan fi ck 
smaka på samma hårda spel 
som innan. Vinst igen och 
vidare avancemang var re-
dan klart. Sista matchen fi ck 
killarna tyvärr se sig som 
förlorare mot Nordlyck-
eskolans första lag. Detta 
kom att ha betydelse i en 
väntande fi nal. 

Som grupptvåa fi ck Kyrk-
byskolan spela mot Prolym-
piaskolan från Frölunda, 

en idrottsprofi lskola som 
satsar hårt på idrott i skolan. 
En hård match där både 
Joel Mumbongo och Gzim 
Salihi visade stort hjärta 
och hjärna och fullständigt 
bombarderade målvakten 
med hårda och kluriga skott. 
Även Johnny Dahlberg, 
som är en lovande hand-
bollspelare, kom igång med 
sitt fysiska och intelligenta 
spel. Matchen slutar med 
vinst för Kyrkbyskolan som 
nu var redo för fi nal mot 
Nordlyckeskolans andra lag 
som vann en tuff match mot 
sina kompisar i första laget. 

Finalen var en tung 
drabbning för de båda lagen. 
Kyrkbyskolan ledde hela 
matchen inför den entusi-
astiskt påhejande publiken. 
När matchklockan har en 
minut kvar leder Kyrkbys-
kolan med 17-15. Ett snabbt 
mål för Nordlycke ger 
matchen en extra nerv. Hur 
ska vi orka med att försva-
ra detta? När en sekund 
återstår får motståndarna ett 
frikast. Den två meter långa 
superkanonen tar sats, böjer 
sig likt en kobra och slungar 
iväg en raket som borrar sig 
in i nätet bakom en chanslös 
Ibbe Jakupovic. Det kändes 
hopplöst!

Matchen fortsätter med 
fem minuters förlängning 
och matchen är mycket 

jämn. Gzim Salihi börjar 
bomba motståndarnas 
målvakt och när det återstår 
en minut står det 3-3. 
Efter ytterligare ett mål för 
vardera laget återstår endast 
en sekund av matchen då 
Kyrkby får sin revansch i 
sista skottet. Frikast utanför 
straffområdet. Samma situ-
ation som innan, nu var det 
killarnas tur att få avgöra. 
Vem ska skjuta? Hur ska vi 
skjuta? 

Salihi som är längst i la-
get bestämmer sig för att ta 

ansvaret och som han gjorde 
det! Framför sig en mur av 
vita motståndare, omöjligt 
att skjuta över, omöjligt att 
skjuta igenom. Sista skottet 
i matchen. Dags att avgöra! 
Publiken håller andan – 
då smäller det till! Salihi 
lägger sig ner 180 grader 
åt vänster och skjuter rakt i 
målvaktens högra hörn. Vild 
glädje och en och annan tår 
blandas när både killar och 
tjejer stormar planen för att 
gratulera spelarna. 

Kyrkbyskolans sko-

lidrottsförening har efter 
några års vila plötsligt fått 
sin första guldmedalj i ett 
Skol-DM. Nu hoppas vi 
att kunna fortsätta att delta 
i fl er turneringar i vår och 
även nästa år, då med ett 
större elevunderlag och 
nya stjärnor. Näst på tur är 
hästhoppning där ett 10-tal 
tjejer kommer att delta. Vi 
säger bara lycka till!

Tobias Hansson
Stolt idrottslärare

Kyrkbyskolan

– Vann Skol-DM efter stor dramatik
Kyrkbyskolans handbollshjältar

Lyckliga elever från Kyrkbyskolan i Nödinge efter finalvinsten i Skol-DM i minihandboll.

ALAFORS. I sam-
band med Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum 
levererade klubbens 
hedersmedlemmar en 
present i form av en 
gigantisk träskulptur.

Skulpturen har nu 
fått sin hedersplats på 
Sjövallens idrottsplats 
och på fredag är det 
namngivningsfest.

– Vi tyckte det var 
lämpligt att ha det i 
samband med herrla-
gets seriepremiär, säger 
Kennert Larsson.

Kennert Larsson var en av 
de hedersmedlemmar som 
fanns på plats i Medborgar-
huset i november när Ahla-
fors IF fi rade sitt 100-årsju-
bileum och då den magnifi ka 
träskulpturen signerad Hel-
ge Svendsrud överlämna-
des.

– Det är på alla sätt en 
originell gåva som kommer 
att utgöra en symbol för 
föreningen under många år 
framöver. Det är inte utan 
att Helges skapelse kom-
mer att väcka uppmärksam-
het och nyfi kenhet hos dem 
som besöker Sjövallen, säger 
Kennert Larsson.

På fredag kväll, när AIF:s 
herrar spelar sin premiär-
match mot Kärra/Klareberg, 
kommer det att bli namngiv-
ningskalas.

– Det sker en halvtimma 

före matchstart. Spelare från 
ungdomslagen, styrelsen och 
ett antal hedersmedlemmar 
kommer att vara involverade 
i ceremonin.

Träskulpturen är en hen 

– till hälften tjej, till hälften 
kille och med en typisk Zla-
tantruls i nacken. Vilket tröj-
nummer? 100 så klart!  

JONAS ANDERSSON

Denna magnifika träskulptur som hedersmedlemmarna över-
lämnade som gåva till Ahlafors IF i samband med 100-årsjubile-
et har fått sin hedersplats på Sjövallen. På fredag är det namn-
givningskalas.

Namngivningskalas på Sjövallen
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se


