
NOL. Efter en ny stor-
seger åkte guldhattarna 
på.

Nol IK fi rade den 
överlägsna seriesegern 
i division 6 D Göteborg 
enligt instruktionsbo-
ken.

Champagnen sprutade 
och ingen undkom en 
tur genom duschen.

Årets sista hemmamatch 
gjorde ingen runt Elon Are-
na i Nol besviken. Sin vana 
trogen avgjorde hemmalaget 
matchen omgående. Pang, 
pang, pang och pang så var 
det 4-0 i halvlek.

– Vi har varit ödmjuka 
hela säsongen, men nu kan 
jag väl erkänna att killar-
na har varit helt överlägsna 
den här säsongen. Förutom 
plumpen i premiären har 
de dominerat serien totalt. 
Jag är både imponerad och 
mycket stolt, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson med 
lite distans till guldfi randet.

Nols guldlag 2014 har 

många framgångsfaktorer 
bakom sig. De unga talang-
erna har blivit ett år äldre 
och blommat ut. Samtidigt 
har Nol haft en stabil rygg-
rad med värdefull rutin i 
herrar Jonny Stenström, 
Anders Isaksson och Raied 
Juma. Har man dessutom en 
skyttekung som Bojan Illic 
i laget som själv bombat in 
32 mål blir det riktigt vasst. 
Nyförvärvet från Ahlafors 
IF Fredrik Johansson bar 
frukt direkt.

Lagarbete
– Jag tycker ingen har fallit 
ur ramen, utan killarna har 
gjort ett gediget lagarbete. 
Vi har orkat mer än mot-
ståndarna och dessutom va-
rit väldigt effektiva. Jag var 
besviken när vi missade i 
kvalet förra året, men i efter-
hand var det kanske bra. Vi 
var inte riktigt mogna. Nu 
är vi ett år äldre och ett par 
år bättre, summerar Peter 
Karlsson.

Vad som väntar i division 
5 vet han däremot inte?

– Nej, jag har inte kollat 
på det än, men de lag som 
gick upp i fjol har lyckats 

hänga kvar. Jag tror vi ska 
kunna hävda oss bra. Vi be-
höver öka träningsdosen till 
tre pass i veckan. Killarna 
är positiva och jag hoppas vi 
får behålla laget, säger Peter 
Karlsson.

Hälsö BK som är ensamt 
om att ha tagit poäng av 
Nol sedan premiären i april 
hade inget att hämta på Elon 
Arena i lördags. Matchen 
avgjordes redan i första halv-
lek. Efteråt åkte guldhattar-
na på, champagnekorken 
fl ög i luften och alla åkte in 
i duschen. 

Nol IK är tillbaka i divi-
sion fem efter 15 års frånva-
ro.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ROMELANDA. FUB Kung-
älv har avslutat årets fot-
bollssäsong. Det skedde på 
Romelanda IP, där FUB fi ck 
möta ett vasst hopkok av led-
are och spelare från Rome-
landa. Det blev en dramatisk 
match där FUB till sist stod 
som segrare med 6-4. En av 
målskyttarna kommer från 
Ale, närmare bestämt Äl-
vängen.

Det var väldigt roligt och 
precis som jag drömt om fi ck 
jag göra mål, sa Hanna Er-

iksson när domaren blåst av 
årets enda match.

Trots ett envist höstregn 
bjöds det många delikatesser 
och stämningen var på topp 
i båda lagen. Faktum är att 
det jublades oavsett vem som 
gjorde mål. Kanske något att 
implementera i den ordina-
rie fotbollsverksamheten. 
Tänk vad trevligt skulle vara.

Nästa gång ni känner för 
lite energitillskott – häng 
me’ och kolla in FUB!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hanna Eriksson från Älväng-
en var en av de nöjda mål-
skyttarna.

Seger för FUB i säsongsavslutningen!

Glada fotbollsspelare på Romelanda IP. FUB Kungälv avslutade säsongen med årets enda match 
mot ledare och spelare från Romelanda IF.
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Guld-
gänget
– Hatten på när Nol 
fi rade seriesegern

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hälsö BK 7-1 (4-0)

FOTBOLL

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
visar fi n höstform.

I lördags blev det 
seger med uddamålet 
hemma mot Bosna IF.

– Vi borde satt ett 
par bollar till, säger 
ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

Johan Parinder gav hem-
malaget ledningen och Ad-
nan Kadiric utjämnade för 
gästerna. 1-1 var ställning-
en i paus. Segermålet kom 
knappa kvarten in på den 
andra halvleken genom Jo-
natan Franzén.

– Bosna hängde inte med. 
Niklas Ahlbom blev ned-
sparkad ett antal gånger när 
han var på väg igenom, för-
klarar Peter Eriksson.

ÄIK brände fl er fi na lä-

gen, bland annat en straff. 
Nu blev det ändå seger och 
tre poäng som förde upp 
laget på en fjärdeplats i ta-
bellen.

– Nu siktar vi på att be-
hålla den platsen, avslutar 
Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

 Jonatan Franzén avgjorde 
 mot Bosna. 

ÄIK vann hemma

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-1 (1-1)

FOTBOLL

Guldmakare! Nol IK 2014 kunde välförtjänt klä sig i guldhattar efter sista hemmamatchen mot Hälsö, seger 7-1. Med 18 raka match-
er utan förlust, varav 17 segrar, är laget helt suveräna seriesegrare i division 6 D Göteborg.

Staffan Andersson bar fram 
guldhattarna till guldhjältarna 
i guldlaget – Nol IK.

Den obligatoriska segerduschen fick även lagledare Dennis 
Thomsen delta i. Fredrik Johansson och Jesper Garvetti tog 
hand om den saken!

Alla är vi olika. Vissa vill resa på dagen och andra på natten. 

Du som resenär har olika önskemål och vi gör allt vi kan för 

att tillgodose dessa.  Res med Finnlines mellan Malmö och

Travemünde precis när det passar dig!

Dagdrömmarpaketet
Bil, upp till 5 personer 495 kr

Nattugglapaket
Bil, upp till 4 personer inkl. hytt  1485 kr

Fantastiskt erbjudande för Dig 
som ska söderut

BIL + 5 PERSfr. 495:-
Erbjudandet gäller fram till 31.10.2014. För dagavgång gäller erbjudandet för upp till 5 personer. 

Vid kvälls/nattavgång ingår hytt för max. 4 personer . Gäller endast för nya bokningar. Begränsat 

antal bokningar. Om paketen är slutsålda, gäller ordinarie priser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter. Betalning skall ske 

direkt efter bokning. Erbjudandet gäller även för grupper. Ändringar eller avbokningar är inte möjliga. Inga pengar ges tillbaka vid 

avbokning . De allmänna transportvillkoren för Finnlines gäller. Kan komma att ändras.

WWW.FINNLINES.COM
0771–340 900

Bokningskod: DREAM


