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Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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lansforsakringar.selansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

LÖDÖSE. Landbandytur-
neringen på Tingbergs-
skolan har blivit en 
tradition.

Förra året tillkom 
dessutom en riktig sarg.

– Årets höjdare enligt 
många elever, säger 
lärare Carina Karlander.

Solen strålade från en näs-
tan klarblå himmel och från 
högtalaren strömmade mu-
sik. Det var dukat till land-
bandyfest på skolgården i 
torsdags förmiddag.

– Idag är det inga vanliga 
lektioner utan det är bandy 
för hela slanten. Turnering-
en vänder sig till elever i års-
kurs 4-6, berättar Carina.

Eftersom det är två paral-
lella klasser i varje årskurs 
kom sex lag till spel. Elever 
i årskurs 6 var utsedda att 
döma matcherna och har 
också varit med i planering-
en av arrangemanget.

– Enda gången som vi i 
personalen behöver rycka in 
är när sexorna möts. Då dö-
mer någon av lärarna.

Hejarklackar från respek-
tive klass gav arrangemanget 
en härlig inramning. Turne-
ringen genomfördes under 
trevliga former.

– Vi trycker mycket på fair 
play och att deltagarna ska 
vårda sitt språk. Det handlar 

inte bara om att vinna, säger 
Carina.

Finalen kommer att äga 

rum senare under terminen.

JONAS ANDERSSON

Innebandy utomhus. Torsdagens turnering på Tingbergsskolan 
är en årligen återkommande aktivitet för mellanstadieeleverna.

Supportrar som gjorde allt för att stödja sitt lag.

Ajdin Smajlovic gjorde ett av målen när Nödinge överraskade med att bortaslå Bosna med 4-2.

Landbandy i strålande solsken

Stark öppning räckte
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– Nödinge bortaslog Bosna IF
GÖTEBORG. Nödinge SK 
hade inte vunnit sedan 
premiären.

Därför kom bortase-
gern över svårspelade 
Bosna IF något överras-
kande.

NSK öppnade starkt 
med 2-0 efter 19 minu-
ter och 4-0 i halvlek.

– Vi inleder matchen riktigt 
bra med mycket kantspel och 
en kompakt defensiv. Rahel 
Faraj som var på ett strå-
lande spelhumör gjorde 1-0 
redan efter 10 minuter. En 
stund senare placerar Ajdin 
Samjlovic in tvåan. Det gav 
oss arbetsro och stressade 
självklart upp Bosna, säger 

spelande assisterande träna-
ren, Magnus Olofsson.

Som om inte detta vore 
nog för hemmalaget skulle 
de avslutande två minuterna 
i förstahalvlek bli ännu värre.

Först gör Rahel Faraj sitt 
andra mål för dagen och på 
en kontring i anfallet efter 
spelar han fram nyförvär-
vet från Älvängen, Simon 
Enyck, som 4-0 till Nö-
dinge. Det var för övrigt 
ett mycket snyggt mål, där 
Simon tar ner bollen med 
bröstet och på volley skickar 
iväg en projektil.

Grinigt
– Det blev lite grinigt efter 
målet. Bosna menade att vi 
skulle ha avbrutit kontring-
en, då de hade en spelare 
som låg kvar i vårt straffom-
råde. Vi hann inte uppfatta 

det, allt gick så snabbt, säger 
Magnus Olofsson.

Efter paus fick NSK-spe-
larna direktiv att dra ner på 
tempot, eftersom matchen 
spelades i gassande solsken. 
Det höll på att bli en kata-
strof.

– Nja, så illa var det inte, 
men visst tappade vi mycket 
av det fina spel som vi hade 
i första halvlek. Det blir lätt 
så när man ska gå in och ta 
det lugnt. Bosna reducerar 
fast hotar oss aldrig, säger 
Magnus Olofsson.

Nödinge har nu tabel-
ljumbon Santos Cruzazul 
hemma på Vimmervi på 
fredag. Kan det bli en andra 
raka fullpoängare då tro?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Bosna IF – Nödinge SK 2-4 (0-4)
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