
sysslare, anmälde sitt intres-
se av att döma matchen. OL-
DRIK accepterade förslaget 
och Larsson fick gratulatio-

ner efteråt.
– Han var bäst på plan, 

berömde Bengt Westphal.
Juluppehållet kommer 

lägligt för Ale HF som har 
åtta raka segrar och är obe-
segrat hittills. Kantspecialis-
ten och en av lagets nyckel-
spelare, Per Johannesson, 

sträckte baksidan och kan 
behöva vila…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

inte stor nog

Per Johannesson eller ”morfar” som han kallas i laget hänger 
fortfarande med.

Jonatan Franzén är 32 år yngre än Wislander och hade 
kanske onödigt stor respekt för den forne världsartisten.
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ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL 

Juniorer,  Damer  & Herrar

Entré 20:- 
Arr: Alealliansen Välkomna!

Ale Kulturrum, 
Nödinge

Lördag 27 dec 
kl 8.00-16.00

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Önskar vi alla spelare, tränare, ledare, 
medlemmar, sponsorer och alla andra 

som är en del av vår förening!

NÖDINGE. Alecupen sät-
ter punkt för fotbolls-
året 2014.

En del anser snarare 
att det utgör start-
skottet för kommande 
säsong.

Nu på lördag avgörs 
hur som helst den tradi-
tionella inomhusturne-
ringen i Ale Kulturrum.

Nol IK har dubbla cupguld 
att försvara eftersom det blev 
seger såväl på herr- som ju-
niorsidan i fjol. På damsidan 
segrade Skepplanda BTK.

Efter många års dominans 
av Ahlafors IF blev det tron-

skifte i herrklassen när Nol 
IK och Skepplanda BTK 
möttes i finalen. NIK vann 
en tät drabbning med 2-0, 
där bolltrollaren Bojan Illic 
noterades för båda fullträf-
farna. Bojan som senare upp-
levde en fantastisk säsong i 
den blåvita tröjan och hade 
stor del i lagets avancemang 
till division 5.

Återstår att se om NIK 
kan upprepa fjolårets bedrift. 
I gruppen ställs man mot 
Ahlafors IF och Älvängens 
IK.

I den andra gruppen spe-
lar Alvhems IK, Nödinge 
SK, Skepplanda BTK och 
Surte IS. Två lag från res-

pektive grupp går vidare till 
semifinal.

Juniorerna, som inleder 
fotbollsfesten på lördags-
morgonen, är fem lag till 
antalet som möts i en enkel-
serie. Ahlafors IF, Nol IK, 
Skepplanda BTK, Surte IS 
och Älvängens IK gör upp 
om den åtråvärda segerpo-
kalen.

Damerna spelar också 
en enkelserie där gruppvin-
naren står som slutsegrare. 
Titelförsvararna, och tillika 
det nyblivna division 1-laget, 
Skepplanda BTK utmanas av 
Ahlafors, Nol och Älvängen.

JONAS ANDERSSON

Fotboll i Ale Kulturrum
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NUMMER 48         VECKA 52| 03SPORT

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 350:- 

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR

GE BORT EN SKÖN
JULKLAPP! KÖP ETT

PRESENTKORT!

Ö

www.skepplanda.se

God Jul &
Gott Nytt År

Skepplanda BTK...
...önskar alla medlemmar, 

spelare, ledare, samarbets-
partners,  sponsorer 

och supportrar


