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Kostnad: 300:- som sätts in på AIF:s bankgirokonto: 5437-5142

SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 juni, AVGIFT 300 kr
Anmälan och frågor till Carolin Larsson.
E-post: carolin.larsson@skf.com
Mobil: 0703 –67 23 78

www.ahlaforsif.se

Dessa frågor behöver vi ha svar på vid anmälan:
- Barnets namn och ålder
- T-shirtstorlek
- Skall barnet hämtas/lämnas på fritids?
- Eventuella allergier
-  Får barnet bada under uppsikt av vuxen i 

samband med fotbollsskolan?
-  Får barnet vara med på bild på internet? 

ahlaforsif.se, sociala medier etc
- Förälders namn, mobil samt e-post 
- Övrigt

AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL

FOTBOLLSSKOLA
PÅ SJÖVALLEN
16-19 juni kl 09.00-13.00.
Flickor och pojkar födda 01-07
Välkommen till Ahlafors IF:s fotbollsskola som även i år 
arrangeras på härliga Sjövallen. En skön och kul start på 
sommarlovet! 
Även i år samarbetar vi med Vakna som kommer att köra 
”värderingsövningar” mellan bollpassen.

Under veckan kommer vi också att få besök av spelare från 
IFK Göteborg samt en hemlig gäst.

För att orka hela dagen serveras lunch i form av varm mat. 

Alla deltagare får ett paket med fotboll, t-shirt och 

Ahlafors IF står också för skjuts till och från Himlaskolan samt 
Ahlafors Fria Skola dessa dagar.

HÄLSÖ. Att möta ö-lagen 
på bortaplan är alltid en 
utmaning.

Därför var Nol IK se-
gerrusiga efter krysset i 
toppmatchen mot Hälsö 
BK i fredagskväll.

– Vi hade all anled-
ning att vara glada, att 
få med sig en pinne 
därifrån är starkt, säger 
Noltränaren Peter Karls-
son.

Det kunde lika gärna ha bli-
vit tre pinnar, eftersom hem-
malagets anfallsglädje tog 
slut sista kvarten och gav Nol 
ett antal heta målchanser.

– Men det hade varit orätt-
vist. Faktum är att oavgjort 
speglar matchen bra. De 
är lite bättre än oss i första 
halvlek och vi tar över i slutet 
av andra. Däremellan är det 
en jämn tillställning. Målen 
föll lite ologiskt. De borde 
kanske ha haft 1-0 med sig 
i paus, istället var det vi som 
tog ledningen. När vi väl fi ck 
ordning på spelet kvitterade 
Hälsö med ett klassmål, be-
rättar Peter Karlsson.

Hälsö BK bjöd på snabb 
och variationsrik fotboll in-
ledningsvis. Gästerna kom 
undan med blotta förskräck-
elsen och strax före pausvilan 
nickade Anders Isaksson 
in ledningsmålet för Nol på 
hörna.

– Isak är stark i luften och 

svår att stoppa. Ett gifi tgt va-
pen för oss, menar Karlsson.

Imponerande
Annars var det talangen 
Fredrik Johansson som fi ck 
tränarens uppmärksamhet 
och veteranen Stefan Bern-
dtsson som orkade hålla 
emot på topp i 60 minuter.

– ”Freddan” var värd att 
få göra ett mål. Det var stol-
par och små marginaler som 
stoppade honom från det. 
”Berras” insats i anfallet var 
imponerande. En fantastisk 
tillgång att ha när frånvaro-
listan växer, säger Karlsson.

Nol kom i fredags till spel 
utan tre givna spelare. Jesper 

Garvetti, skadad, Bojan Ilic 
och Rasmus Johansson var 
avstängda.

– Trots att vi fått spela 
med nya uppställningar varje 
match har vi tagit sju av nio 
poäng på de tre senaste om-
gångarna. Det måste vi vara 
mer än nöja med, understry-
ker Peter Karlsson.

Nol avslutar nu vårsä-
songen med tre raka hem-
mamatcher. Nästa vecka är 
spelledig, ett uppehåll som 
laget får använda till att läka 
skador och sår.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Prova på motocross !
Hjärtligt välkomna till

Älvbygdens MK den 8 Juni mellan 10.00-15.00.

Här får barnen helt kostnadsfritt
prova att köra knattecross!

Vuxna över 15 år har också möjlighet att
prova på för en liten avgift.

För barn krävs ingen förbokning,
vuxna måste boka på länken 

www.provamcsport.n.nu/vuxna

Kontakta gärna klubben om ni har frågor:

Älvbygdens MK
www1.idrottonline.se/AlvbygdensMK

robert.bengtsson@gmail.com

Nol kryssade i tidig seriefi nal

Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 1-1 (0-1)

FOTBOLL

Jesper Pedersen slog hörnan som Anders Isaksson nickade i 
mål.
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