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TUVE. Finlandia-Pallo 
AIF har av många utro-
pats som seriefavoriter 
i division 6D Göteborg.

Därför var Nols triumf 
på fredagskvällen sär-
skilt tung.

– Att få med sig 
samtliga poäng från 
de jämna matcherna 
kommer avgöra till slut, 
säger Noltränaren Peter 
Karlsson.

Bataljen mellan Finlandia 
och Nol blev precis så jämn 
och oviss som man på för-
hand hade misstänkt. Hem-
malaget hade kommandot i 
målprotokollet efter ett fi nt 
frisparksmål en kvart in i 
matchen. På planen var det 
däremot jämnt under hela 
matchen. Nol jagade länge 
en kvittering, men utdel-
ningen dröjde till dess att 
Bojan Ilic slog till i match-
minut 71. Fyra minuter 
senare kunde Fredrik Jo-
hansson ge Nol ledningen. 
I detta skede hade hemmala-
get fått två spelare utvisade.

– Det blev matchavgöran-
de, inget snack om det, men 
killarna gör en mycket stark 
laginsats. Vi tar kampen med 
Finlandia som är stora och 
fysiska. Vi hade stor glädje av 
att ha planens bäste spelare, 
Anders Isaksson, på vårt 
mittfält. Han vann många 
viktiga dueller. Självklart 

går vi för trean när de tving-
as avsluta matchen med två 
man mindre, berättar Peter 
Karlsson.

Tre raka
Efter den snöpliga premiär-
förlusten borta mot Bosna IF 
har Nol tre raka vinster. På 
fredag väntar derby hemma 
på Nolängen mot Älvängens 
IK.

– Det blir tufft på nytt. 
Det fi nns inga enkla match-
er i årets serie och nu verkar 

Älvängen ha fått ordning på 
spelet. Vi får ladda om och 
komma väl förberedda för 
att vinna, avslutar Karlsson.

Noterbart från Tuveval-
len var att veteranen och 
assisterande tränaren Stefan 
Berndtsson, 41, gjorde de-
but i Nols A-lagströja. Han 
spelade sista kvarten och 
bytte med Fredrik Johansson 
i anfallet när denne skjutit in 
2-1-målet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Bortaslog seriefavoriterna
Blytung seger för Nol

Div 6D Göteborg
Finlandia-Pallo AIF – Nol IK 1-2 (1-0)

FOTBOLL

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.sewww.skepplanda.se

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Spelare födda 92 är de yngsta som får delta. Varje lag får ha max 
2 licensierade spelare per lag, endast en utav dem får vara på planen, de får således byta 
med varandra. De spelare som är födda mellan 85-92 som spelar A- eller B-lagsfotboll 

räknas som licencierad. Spelare födda 84 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenska fotbollförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 x 10 min (finalspel 2 x 15 min). Varje lag får ha ett obegränsat 
antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt eller 

protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 
matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. Upprepas 

beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. Vid lika resultat under 
kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. För att skilja på lag som har fått 

samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1300 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

Skicka er anmälan till: korpcup@skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
SPELAS LÖRDAG 28 JUNI 2014

vs

SÄFFLE FF
Lördag 10 maj kl 15.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Bäst på plan. Anders Isaksson imponerade med sin fysik på Nols 
mittfält när seriefavoriterna, Finlandia, bortabesegrades.
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GÖTEBORG. Nödinge SK 
fi ck en tuff inledning 
på bortamatchen mot 
Lundby IF 06.

3-0 på 38 minuter och 
rullgardinen ner.

NSK var aldrig nära 
att vända i andra halv-
lek.

Efter den suveräna seriepre-
miären där nuvarande topp-
laget Neutrala utklassades 
med 9-0 har det gått grus i 
maskineriet för Nödinges 

fotbollstrollare. Lundby be-
hövde inte förta sig för att 
bärga en säker trepoänga-
re på Sälöfjordsplan.  Efter 
en svag första halvlek gav 
notoriske målskytten Ra-
hel Faraj NSK lite förnyat 
hopp när han placerade in en 
straffspark 20 minuter efter 
pausvilan. Gnistan släcktes 
emellertid tämligen snabbt, 
då hemmalaget drygade ut 
ledningen till 4-1. De blåsk-
rudade gästerna hade dock 
inte givit upp allt hopp utan 
reducerade två gånger om. 
Först genom Ajdin Samlo-
vic och sedan höll sig Rahel 
Faraj framme igen. 4-3 med 

sju minuter kvar att spela. 
Någon riktig dramatik in-
föll inte, eftersom Lund-
bys Christopher Axelsson 
skickade in matchavgöran-
de 5-3 två minuter senare. 
Olyckligt för Nödinge var 
att Hedy Mustafa utvisades 
i slutminuterna.

Nu gäller det för NSK att 
repa mod. På fredagskvällen 
kan laget bättre på självför-
troendet genom en målfest 
mot tabelljumbon BK Elit 
som hittills bara har lyckats 
ta en poäng.

PER-ANDERS 
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NSK torskade mot Lundby

Div 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge 5-3 (3-0)

FOTBOLL


