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Risken är minimal.
Jag paddlar alltid nära land.
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När något oväntat händer till havs kan det 
väldigt fort bli väldigt fel. I en kanot eller kajak 
är du nära vattnet och har inte så stora margi-
naler. Just därför är det extra viktigt att snabbt 
kunna få hjälp. 

Med mobilen i ett vattentätt fodral kan du 
larma om du skulle hamna i vattnet. Om du 
dessutom är medlem i Sjöräddningssällskapet

ingår vår förebyggande utryckning så att du 
kan få hjälp när det behövs, innan det blir 
akut fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack 
vare 2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare 
kan vi ha jour dygnet runt längs hela svenska 
kusten och de stora sjöarna. 

Men för att kunna fortsätta behöver vi ditt 
stöd. Ge ett bidrag eller bli medlem på 
sjoraddning.se. Där kan du också titta in i vår 
medlemsshop och köpa säkerhetsutrustning 
som vattentäta mobilfodral. 

Eller ring 077-579 00 90 och prata med oss.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

– Förlorade målfyrverkeriet

Ahmed Sheikh tillhörde de spelare som trots förlusten mot Neu-
trala fick beröm efteråt.
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Nödinge föll tungt mot Neutrala
GÖTEBORG. Det blev 
ett målfyrverkeri när 
Neutrala och Nödinge 
drabbades samman på 
söndagskvällen.

Dessvärre var målfes-
ten inte något som NSK 
kunde fira efteråt.

– Vi saknade skärpan 
idag, men vi får ta nya 
tag och straffa Nol istäl-
let, säger NSK:s Magnus 
Olofsson.

Nödinge inledde starkt och 
anföll på bred front. Den 
fina formen från den över-
raskande segern mot Hälsö 
såg ut att ha hållit i sig. 
Målchanserna duggade tätt, 
men bolluslingen ville inte 
leta sig in i maskorna. Istäl-
let straffades gästerna för sin 
ineffektivitet och de långa 
djupledsbollarna över NSK:s 
backlinje sårade laget. I paus 
visade tavlan 3-0.

– Med tanke på hur spelet 
såg ut så kändes det overk-
ligt. Uppförsbacken blev all-
deles för tung och även om 
vi reducerade till 3-1 hade vi 
inte rätt energi för att kunna 

vända matchen. De gjorde 
dessutom 4-1 ganska snart 
därefter. Det är inte mycket 
att säga om, ibland har man 
inte flytet, säger Magnus 
Olofsson.

Han väljer att lägga Neu-
trala bakom sig och blickar 
snabbt framåt. På torsdag 
väntar årets första derby mot 
Nol på Nolängen.

– Ja, det ska bli riktigt ro-
ligt. Från förra årets möte på 
Nolängen har vi bara positi-
va minnen. Vi vann med 6-0 
och spelade fantastisk fot-
boll, men de gav igen på hös-
ten och slog oss på Vimmervi 
med 6-2. Det lär inte saknas 
tändvätska den här gången 
heller. Nol jagar serieseger 
och vi är i skriande behov av 
en seger. Det blir garanterat 
en tuff batalj, menar Olofs-
son.

Nödinges notoriska mål-
skyttar Rahel Faraj och 
Simon Enyck hade inte 
skärpan rätt inställd mot 
Neutrala, men hamnade 
ändå i målprotokollet. Det 
gör de säkert gärna igen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

HÅLTA. Älvängens IK 
avslutade våren med 
en storseger.

Tyvärr är det för 
långt upp till toppen av 
tabellen.

– Vi har vunnit mot 
bottenlagen, men inte 
kunnat stå upp riktigt 
mot topplagen, sum-
merar Peter ”Erra” 
Eriksson vårsäsongen.

ÄIK-tränaren fick se sitt 
lag rivstarta mot Hålta. Det 
var 3-0 redan efter en kvart. 
Innan den första halvleken 
var över ledde gästerna 
med 5-0.

– Vi slog av på takten lite 
grann efter paus, förklarar 
Eriksson.

Den tidigare mittbacken 
Johan Parinder fick återi-
gen förtroendet i anfallet. 
Han gjorde ingen besviken. 
Tre mål noterades på lag-
kaptenen.

– Johan har gjort det bra 
och kommer att få fortsät-
ta i forwardsrollen även till 
hösten, säger ”Erra”.

För Älvängen väntar nu 

sommaruppehåll innan all-
varet tar vid igen den 16 
augusti med match hemma 
mot Hälsö BK.

JONAS ANDERSSON

ÄIK avslutade
med målkalas
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Johan Parinder gjorde tre av 
målen när ÄIK bortabesegra-
de Hålta i våravslutningen 
med 8-1.

Division 6D Göteborg
Hålta IK – Älvängens IK 1-8 (0-5)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Neutrala – Nödinge SK  5-3 (3-0)

FOTBOLL


