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NOL. Serietrean Finlan-
dia/Pallo kom till Elon 
Arena för att försöka 
sätta stopp för Nol IK 
och skytteligaledaren 
Bojan Ilic.

Det lyckades man inte 
med.

Nol tog ytterligare en 
utklassningsseger med 
6-1 och Bojan svarade 
för fyra av målen.

Nol IK är nu snubblande 
nära serieseger i division 6 
D Göteborg. Avståndet till 
jagande Lundby 06 och Fin-
landia/Pallo är nu elva poäng 
när fem matcher återstår. 
I lördags var det jagande 
Finlandia/Pallo som fick se 
sig besegrade med närmast 
förnedrande siffror. Bojan 
Ilic som har gjort nio mål på 
två matcher manar dock till 
lugn.

– Inget är klart än. 
Vi får inte tappa fokus, utan 
måste fortsätta spela bra fot-
boll. Just nu är jag själv inne 
i en hysterisk målform och 
det känns som om allt jag gör 
blir till mål, säger Bojan och 
fortsätter:

– Jag måste tacka mina 

lagkompisar och tränare, det 
känns riktigt bra nu. Jag tror 
att Nol kan hävda sig bra i 
femman. Självklart vill jag 
spela ännu högre upp, men 
för tillfället stortrivs jag i 
Nol.

Det var ett taggat hemma-
lag som tog emot gästande 
Finlandia/Pallo och utdel-
ningen kom nästan omgå-
ende. Bojan Ilic skickade in 
1-0 efter tolv minuter och 
Anders Isaksson spädde på 
när 24 minuter gått.

– Vi gör en felfri match 
och killarna visar sig från 
sin allra bästa sida. De löper 
över stora ytor och när vi 

dessutom har en trollgubbe 
som Bojan i högform är det 
inte svårt att vinna matcher, 
säger en mycket nöjd Nol-
tränare i Peter Karlsson.

Med fem matcher kvar 
krävs ytterligare sju poäng 
för att säkra seriesegern. 
Mot Älvängen på lördag får 
Nol klara sig utan Anders 
Isaksson, Jesper Garvet-
ti och Rasmus Johansson, 
som alla är avstängda.

– Naturligtvis kännbart, 
men jag har så många bra 
spelare nu att jag inte känner 
någon oro, avslutar Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

LÅNGARED. För andra 
året i rad var Ale IBF:s 
spelare i åldrarna 12-15 
år på uppstartsläger i 
Långared.

Ett 100-tals ungdomar 
var samlade från fredag 
kväll till söndag lunch 
för att träna och umgås.

Kommunens största 
ungdomsförening är 
med andra ord ladda-
de och klara inför den 
stundade innebandysä-
songen.

Med hjälp av flitiga föräldrar 
från de deltagande lagen ser-
verades 150 frukostar denna 
helg. Till lunch på söndagen 
stektes 1 200 köttbullar.

Styrelseledamot Stefan 
Eriksson förklarar varför Ale 

IBF genomför detta läger.
– Vi vill ge våra ungdomar 

något att se fram emot under 
sommaren, komma igång 
med kvalitativa träningar di-
rekt, samt få tillfälle att um-
gås med andra spelare och 
ledare i föreningen. 

Är detta läger något 
föreningen kommer att 
erbjuda även nästa år?

– Ja, det är tanken och 
då ska vi försöka samordna 
materialet också, så att inte 
alla ledare behöver ha med 
bollar, konor och västar. Det 
finns även tankar på särskild 
målvaktsträning. Vad är det 
som etsar sig fast i minnet 
från årets uppstartsläger? 

– Vi var många fler delta-
gare i år då F02/03 och P02, 
som båda är stora trupper, 
deltog för första gången.

Andreas Baljhagen, trä-

nare för P02, beskriver vad 
lägret har för betydelse.

– Det var första gången 
vi träffades inför hösten. 
Det är ett bra sätt att samla 
ihop laget och startsträckan 
för oss att komma igång blir 
betydligt kortare. Mellan 
träningspassen hade vi tid 
att prata oss samman. Bland 
annat diskuterade vi fair play 
och hur vi uppträder mot 
domare, motståndare och 
varandra.

Anna Eriksson, tränare 
för F02/03, vad tycker ni om 
Albert Hall och Långared?

– Allt har fungerat bra. En 
fördel med Långared är att 
allt är under ett och samma 
tak, både boende, träningar 
och mat.

JONAS ANDERSSON

Ale IBF på läger i Långared
Ungdomar och dess ledare samlade vid Ale IBF:s uppstartsläger i Albert Hall, Långared.

Bojan Ilic befinner sig i en hysterisk målform. Fyra mål i topp-
matchen mot Finlandia/Pallo.

Bojan show!
Nol utklassade 
Finlania


