
NUMMER 14         VECKA 15| 21SPORT

FOTBOLL I ALE

Fre 11 april kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Kärra

Lör 12 april kl 14.00
Nolängen

Nol – Nödinge

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson         60
2. Marie-Louise Björklund/
Bengt-Åke Pettersson                            54
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                51
4. Torsten Johansson/Ronny Andersson 48, 
Nils Lindström/Göte Olsson                      48

BRIDGE

Division 6 D Göteborg
Bosna IF – Nol IK 3-2 (1-0)
Mål NIK: Bojan Ilic, Anders Isaksson. 
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jonny Stenström 2, Totte Albinsson 1. 

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Neutrala 9-0 
(5-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 4, Adjin 
Smajlovic 2, Andreas Hjort, Aldin 
Cirkic och Hedy Mustafa 1 vardera. 
Matchens kurrar: Adjin Smailovic 3, 
Rahel Faraj 2, Haris Avdic 1.

Älvängens IK – Hålta IK 5-0 
(2-0)
Mål: Felix Rudin 2, Egli Zaimi, Tim 
Webster, Jonathan Franzén.
Matchens kurrar: Felix Rudin 3, Joa-
cim Fougelberg 2, Johan Parinder 1.

Träningsmatcher
Skepplanda BTK – Färgelanda 
IF 1-1 (1-1)
Mål SBTK: Linus Carlsson.

Alvhems IK – Surte IS 4-3 

Damer
Skepplanda BTK – Holma-
lunds IF 0-8

Lödöse/Nygård – Stenung-
sund 4-2 (2-0)
Mål LNIK: Mathilda Johansson 2, Pia 
Brunberg, Jessica Johansson.

FOTBOLL

BASKET

Dubbel olycka för Nol
HISINGEN. Bosna IF 
vann lördagens premiär 
över Nol IK.

Förlusten blev extra 
tung när gästernas an-
kare Charlie Nielsen fi ck 
bäras av plan.

– Dubbel olycka, noll 
poäng och en av våra 
goaste killar skadad. Det 
är tungt, suckar Nolträ-
naren Peter Karlsson.

Ett skräckslaget Nol förlora-
de den fysiska kampen mot 
Bosna på Sälöfjordsvallen. 
Gästerna vägde helt enkelt 
för lätt i duellerna och det 
utnyttjade hemmalaget. 
Förutom tio pigga inled-
ningsminuter var det Bosna 
som ägde boll och skapa-
de de fl esta farligheterna. I 
den 18:e minuten nickade 
Sargon Gorgius in 1-0. Hu-
vudspelet i eget straffområde 
tillhörde inte Nols starkaste 
sida, däremot hotade man 
just via luftrummet i de få-
talet anfall som publiken fi ck 
beskåda i den första halvle-
ken. Framåt gjorde nämligen 
Anders Isaksson comeback i 
Nol och i honom har laget 
fått en tydlig måltavla för 
luftattacker. Matchens tuf-
faste käftsmäll  kom fem mi-
nuter före halvtidsvilan och 
den var självförvållad. Mitt-
backen och ankaret, Charlie 

Nielsen, 42, fastnade i konst-
gräset och vred knät.

Känns illa
– Det lät inte bra och känns 
riktigt illa. Jag kan inte stöd-
ja på benet och vet inte vad 
som har hänt, men att det 
är allvarligt är jag tämligen 
säker på. Just nu känns det 
som att skorna kommer att 
få ställas in i garderoben, om 
jag nu inte har sensationellt 
bra läkkött, säger Nielsen 
från Kungälvs akutmottag-
ning på lördagskvällen och 
konstaterar senare att det 
krävs en magnetröntgen för 
att avgöra skadans omfatt-
ning.

Direkt i inledningen av 
andra halvlek gjorde Bosna 
också 2-0 och det mesta såg 
ut att glida Nol ur händer-

na. Då visade plötsligt årets 
succéspelare Bojan Ilic upp 
sin förmåga och skruvade in 
en hörna från vänster. Re-
duceringen gav orangeskru-
dade NIK ny energi och tio 
minuter senare vann Anders 
Isaksson på nytt en höjd-
duell och bollen seglade in 
bakom hemmakeepern. 2-2 
och kvarten kvar att spela. 
Glädjen blev dock kortvarig. 
Direkt efter avspark trycker 
Bosna tillbaka Nol och skju-
ter från nära håll 3-2.

– Det är inget att säga om. 
De var tyngre och bättre än 
oss idag. Vi vek ner oss och 
kommer inte att analysera 
sönder den här insatsen. Vi 
var inte tillräckligt bra och 
ska inte skylla på något, men 
vi vet att det fi nns tre fyra 
spelare som inte kunde vara 

med idag och som hade till-
fört precis den fysik som vi 
saknade, menar Peter Karls-
son.

Förlorad skyttekung
Nol har förlorat sin skytte-
kung Michael Hintze, men 
har istället fyllt på med ta-
langen Fredrik Johansson, 
AIF, ”frälsaren” Rasmus 
Johansson, SBTK, och har 
dessutom i assisterande trä-
naren Stefan Berndtsson 
en riktig joker.

– Vi hoppas att Stefan 
snart ska känna sig redo för 
att hjälpa killarna därute. 
Med honom på plan lär vi 
inte sakna fysik i alla fall, 
skrattar Peter Karlsson.

Målsättningen för året är 
inte inriktad på någon ta-
bellplacering om man ska tro 
Nolikonen.

– Vi vill att killarna ska 
utvecklas och bli 10% bättre 
som fotbollsspelare. Vad det 
sen innebär återstår att se.

Tja, om ett lag som sluta-
de på samma poäng som se-
riesegrande IK Zenith förra 
säsongen blir 10% vassare i 
år är serieseger det enda rim-
liga.

Det är upp till bevis redan 
på lördag, då Nol möter Nö-
dinge i årets första derby.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förlust i premiären och knäskada på Charlie Nielsen

Bojan Ilic är definitivt en av Nols nyckelspelare den här säsong-
en, men i premiären fick han inte särskilt många vettiga bollar 
att jobba med. Dessutom spelade Bosna oerhört fysiskt.

Anders Isaksson var med från start i Nol i seriepremiären borta 
mot Bosna IF. Isaksson målade direkt och ägde luftrummet, men 
hemmalaget var tuffare och bättre.

Veteraner på hög. Charlie Nielsen, 42, fick bäras av planen efter 
en befarad knäskada. Assisterande tränaren Stefan Berndtsson, 
41, förbereder sig dock för comeback i Noltröjan. 
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Div 6 D Göteborg
Bosna IF – Nol IK 3-2 (1-0)

FOTBOLL

Tränare: Peter Karlsson, 
sjunde året. 

Assisterande tränare: Stefan 
Berndtsson.

Förluster: Michael Hintze, 
Ahlafors IF, Boban Ilic, dito, 
Jonathan Berndtsson, dito, 
Patrik Åsén, Kode.

Nyförvärv: Stefan Bern-
dtsson, comeback, Fredrik 
Johansson, Ahlafors IF, Ras-
mus Johansson, Skepplanda 
BTK.

Placering i fj ol: 2:a (elva mål 
sämre än IK Zenith). Förlora-
de sedan kvalspelet.

Målsättning 2014: ”Killarna 
ska bli 10% bättre än i fj ol”.

Seriefavoriter: Finlandia.

Nyckelspelare: Anders 
Isaksson och Bojan Ilic.

NOL IK

SERIE-
PREMIÄR!

Alla som löser entré 
erhåller en goodiebag!

Matchvärd: 

Division 5 Västra
TORSDAG 17 APRIL 

KL 18.30
SBTK – DARDANIA IF

DU15
Angered United – Ale Basket 
46 – 42

HU13
Ale Basket F01 – Onsala 
Pirates 49 - 67

DU14
Ale Basket – Onsala Pirates 
66 – 55

DU15
Ale Basket – Partille Basket 
81- 68

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!
Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?


