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ALAFORS. Förra årets 
skyttekung i Nödinge, 
Kajin Talat, spelar i år 
för Romelanda i division 
fyra.

Ersättaren heter Adjin 
Smajlovic och impone-
rade stort i premiären 
mot Neutrala.

Tillsammans med 
lekkamraten Rahel Faraj 
i anfallet svarade de för 
sex av nio mål.

Nästa år har Nödinge SK 
eget konstgräs, till dess an-

vänder de Sjövallen vid be-
hov. Det fungerade riktigt 
bra när division 6D Göte-
borg sparkade igång med match mot nykomlingen 

Neutrala. Årsfärske träna-
ren Kalle Hamfeldt fick 
bevittna ett överlägset NSK 
som visade upp ett piggt an-
fallsspel. Det var 5-0 redan i 
halvlek.

– Det fanns en hel del som 
såg bra ut, men det finns mer 
att kräva. Jag tror inte Neu-
trala var någon direkt vär-
demätare. Efter derbyt mot 
Nol nu på lördag får vi ett 
bättre besked om var vi står 
rent formmässigt, menade 
Hamfeldt.

På plussidan fanns själv-
klart fyramålsskytten Rahel 

Faraj som lekte fantastiskt 
bra ihop med nyförvärvet 
från Borås AIK Adjin Smaj-
lovic.

– Det känns helt suveränt 
att spela med Adjin. Han är 
stor och stark, håller undan 
och släpper bollen i rätt läge. 
Jag behöver bara springa i 
djupled, sa fyramålsskytten 
Rahel Faraj och fortsatte:

– I år går vi för serieseger. 
Jag tycker vi har en komplett 
trupp och även om Kajin 

Talat har lämnat oss känns 
vi väldigt giftiga framåt.

Nödinge SK slutade fem-
ma i fjol, men var länge med 
i den absoluta tätstriden. 
Kalle Hamfeldt vet vad som 
måste bli bättre för att gå 
hela vägen.

– Försvarsspelet över hela 
banan måste förbättras. Vi 
måste spela tajtare och det 
tycker jag att vi har gjort 
under försäsongen, men 
försvarsspelet kommer vi få 

fortsätta jobba hårt med.
I Hamfeldt har Nödinge 

också sin viktigaste fältherre, 
men en hälskada hindrade 
honom från spel i premiären.

– Det gör fortfarande ont 
fast jag tror inte det blir nå-
gon långvarig frånvaro. Ett 
derby missar jag ogärna, 
avslutade en förväntansfull 
NSK-tränare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Målfest när Nödinge 
premiärspelade
– Sex mål av nya anfallsduon

Serie: Division 6 D Göteborg
Tränare: Kalle Hamfeldt.
Assisterande tränare: 
Magnus Olofsson och Haris 
Avdic.
Nyförvärv: Adjin Smajlovic, 
Haris Avdic.
Förluster: Kajin Talat, 
Romelanda, Hanef Ahmed, 
Kode IF.
Placering i fjol: 5:a
Målsättning 2014: Vi får se…
Seriefavoriter: Nol, ÄIK och 
Finlandia blir tuffa.
Nyckelspelare: Kalle Ham-
feldt och Adjin Smajlovic.

NÖDINGE SK

Nytt radarpar. Adjin Smajlovic och Rahel Faraj bildade anfallsduo i premiären mot Neutrala. Nö-
dinge vann med 9-0 på Sjövallens konstgräs och det nya radarparet levererade direkt.

 Rahel Faraj signerade fyra av  
 målen när Nödinge SK premiär-  
 segrade över Neutrala. 

Spelande tränare. Kalle Ham-
feldt tvingades dock stå över 
premiären på grund av en 
hälskada.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har imponerat stort 
under försäsongen.

Formen tycks vara be-
stående ty i seriepremi-
ären mot Hålta i lördags 
var det bitvis kattens 
lek med råttan.

Hemmalaget vann 
med klara 5-0 (2-0).

Älvängens IK kommer med 

all sannolikhet att blanda 
sig i toppstriden i årets divi-
sion 6-serie. Tränaren Peter 
”Erra” Eriksson har en ung 
men ack så spelskicklig trupp 
till sitt förfogande.

– Killarna har tagit ett 
steg framåt och spelar mer 
för varandra nu än vad som 
var fallet i fjol. Då var det 
mer individuella prestatio-
ner som gällde. Dessutom 
har truppen breddats. Vi har 
fått en helt annan konkur-
rens som gör att det är bättre 
fart på träningarna, förklarar 

”Erra”.
Trots en del tunga av-

bräck i premiären, bland 
annat saknades nyförvärvet 
Niklas Ahlbom (Ahlafors 
IF) som ådrog sig en lårs-
kada i genrepet, så behövde 
aldrig hemmapubliken runt 
Älvevis konstgräsplan vara 
oroliga. ÄIK gick fram till en 
2-0-ledning efter en kvarts 
spel innan gästerna fick 
flyttat upp positionerna en 
aning. Bland annat brände 
Hålta en straff och ett friläge 
under den första halvleken.

– Vi gick ner oss och bjöd 
in dem i matchen. Det blev 
betydligt bättre efter pausvi-
lan, förklarar Peter Eriksson.

I den andra halvleken var 
Hålta knappt över på Äl-
vängens planhalva och de 
blåvita sprang enkelt ifrån 
till 5-0.

– Stabilt, men jag tror att 
vår kommande motståndare, 
Hälsö, blir en betydligt 
bättre värdemätare på vart 
vi står. En på papperet svår 
bortamatch, avslutar Peter 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Älvängens målskyttar i premiären mot Hålta blev Felix Rudin (två), Egli Zaimi, Tim Webster och 
Jonathan Franzén. 
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Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hålta IK 5-0 (2-0)

FOTBOLL

– Hålta en munsbit i premiären
Smakstart för ÄIK

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se  Felix Rudin gjorde två mål, varav det ena på straff,  

 när ÄIK premiärvann hemma mot Hålta i lördags. 

Division 6D Göteborg
Nödinge SK - Neutrala IF 9-0 (5-0)

FOTBOLL


