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KORTEDALA IF
Fredag 5 sep  kl 18.15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

Välkommen som medlem på Ale Golfklubb
Götaälvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min från Göteborg via E45

Bli medlem nu, då ingår medlemsskap även för nästa år 2015.
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Citat från gästspelare:
”Rolig och varierande bana”, ”Trevlig bana som jag gärna spelar igen”,
”Njöt av hela rundan”, ”Naturskön och välskött bana”

VECKA 36         NUMMER 32|34 SPORT

Tror du att

är bra för
föreningslivet?

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

ALE

- Älska handboll

Startar i oktoberBoll & Lek

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG 
Kolla på vår hemsida för träningstider 

www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 kl 19.00 på Forsvallen

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK var överlägsna i der-
byt på Älvevis konst-
gräsmatta.

Niklas Ahlbom var 
matchens förgrundsfi -
gur med sina tre mål.

Segern innebar dess-
utom att ÄIK passerade 
NSK i tabellen.

Redan efter åtta minuter var 
ställningen 2-0. Hemma-
laget började i ett rasande 
tempo och Nödinge hängde 
inte med i svängarna. Nik-
las Ahlbom sprang sönder 
gästernas försvar och det var 
bud på 3-0 fl era gånger om.

– Sedan kommer en peri-
od när vi bjuder in Nödinge 

i matchen. Vi går ner oss för 
att mot slutet av halvleken ta 
tillbaka initiativet igen, för-
klarar ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

3-0 kom i den 38:e minu-
ten genom Niklas Ahlbom 
som i den andra halvleken 
fullbordade sitt hattrick. 

– Han är ett ständigt hot 
med sin snabbhet, säger Er-
iksson.

Nödinge var bleka och 
vikarierande ÄIK-målvak-
ten Kenny Lorentsen fi ck 
en lugn lördagseftermiddag. 
Nollan spräcktes emellertid 
i den 89:e minuten när An-
dreas Ljungberg fastställde 
slutresultatet till 6-1.

Älvängen har börjat klätt-
ringen uppåt i tabellen. På 
lördag väntar Fotö borta och 
därefter stundar nytt derby 

då serieledande Nol IK gäs-
tar Älvevi. Förhoppningsvis 
lockar det mötet betydligt 
fl er åskådare än vad som var 
fallet i lördags. Endast ett 
30-tal åskådare kom för att 
ta del av ÄIK:s uppvisning.

JONAS ANDERSSON

Jubel i ÄIK-lägret efter ett av lagets sex mål mot NSK.

Niklas Ahlbom var matchens 
lirare.

ÄIK överlägsna i derbyt

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 6-1 (3-0)
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