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NÖDINGE. Det krävdes en 
förlängning för att avgö-
ra finalen i Alecupen mel-
lan Nol IK och Skepplanda 
BTK. Bojan Ilic blev stor 
matchhjälte med matchens 
enda mål. Nol försvarade 
därmed titeln från förra året.

Årets upplaga av 
i n o m h u s t u r n e r i n g e n 
i Ale Kulturrum blev 
rekordjämn och avgjordes 
den 27 december. Båda 
semifinalerna fick avgöras på 
straffar. Nol IK fick oväntat 
hårt motstånd av Nödinge 
SK som förstärkt laget med 
sina tidigare spelare Jihad 
Nashabat och Kajin Talat. 
Straffsparkslägging inomhus 
är en otacksam uppgift för 

målvakten och Nol tvinga-
des skjuta 13 straffar för att 
bemästra NSK. Nolmålvak-
ten Niklas Koppel blev stor 
semifinalhjälte när han pare-
rade en straffspark nere vid 
stolproten.

I den andra semifina-
len möttes Ahlafors IF och 
Skepplanda. AIF som får leva 
med att alltid bära ett visst 
favoritskap satte ett kompakt 
tryck mot SBTK, men lyck-
ades inte överlista tillfällige 
målvakten Mathias Johans-
son. Det blev istället straffar 
som fick avgöra vem som 
skulle få möta Nol i finalen. 
Straffsparksläggningen slu-
tade 5-4 till Skepplanda efter 
att Rasmus Johansson frälst 
sitt lag med att skjuta den av-
görande straffen med mins-
ta möjliga marginal bakom 
SBTK:s tidigare målvakt, 
Markus Samuelsson, som 
nu är tillbaka i Ahlafors IF.

Finalen mellan Nol och 
Skepplanda bjöd precis som 
semifinalerna på lite högre 
boll- och passningstempo, 
men inomhusfotboll handlar 

lika mycket om taktik och 
strategi vilket gör att duktiga 
lag ofta tar ut varandra. Nols 
främsta hot, skyttekungen 
Bojan Ilic, hårdbevakades 
och Skepplandas kollektiv 
var stabilt och bjöd inte den 
kvickfotade anfallaren några 
ytor. Efter 20 mållösa minu-
ter väntade en förlängning 
om fem minuter och även 
denna såg ut att bli resultat-
lös, då bevakningen av Bo-
jan Ilic plötsligt upphörde. 

Sekunderna senare spelade 
lagkapten Jonny Stenström 
fram Bojan till finalens enda 
mål. Det är små marginaler, 
men titelförsvarande Nol 
vann rättvist.

På damsidan segrade Äl-
vängens IK som precis har 
inlett ett samarbete med 
Ahlafors IF. Tillsammans 
har klubbarna skapat en ge-
mensam satsning på dam-
fotbollen som kommer att 
innebära en 25-mannatrupp 

med lag i både division tre 
och fyra. Tränare blir Ola 
Holmgren. 

– Vi kommer att träna och 
spela både i Älvängen och 
Alafors. I det här samarbetet 
är alla vinnare, säger Carina 
Ackerfors, en av initiativta-
garna.

Tack vare segern över 
storfavoriterna Skepplanda 
kunde ÄIK:s damer till sist 
vinna Alecupen. På junior-
sidan tog Ahlafors IF hem 
pokalen, trots att ÄIK domi-
nerade stort och bara släppte 
in två mål.
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Nol försvarade titeln i Alecupen

Nol IK fortsätter att vinna. I lördags försvarade det nyblivna di-
vision fem laget titeln i Alecupen genom att besegra Skepplanda 
med 1-0. Bojan Ilic avgjorde i förlängningen.

ÄIK:s damer segrade i Alecupens damklass.

BOHUS. En dag blev två 
och 270 deltagare blev 
370.

Lilla Alespelen har 
blivit en stor friidrott-
stävling för barn och 
ungdomar, 7-15 år.

Bohus IF friidrott 
lyckades trots om-
fattningen hålla god 
ordning och tävlingen 
applåderades.

Lilla Alespelen arrange-
rades för tredje gången i 
Bohushallen den gångna 
helgen. Arrangemanget har 
utvecklats successivt under 
åren och nytt för 2015 var 
att tävlingen utökats med 
klasser även för barn från 12-
15 år. Det medförde att både 
lördagen och söndagen fyll-
des med friidrott. Dessutom 
hade föreningen engagerat 
Anna Linner som professi-
onell speaker, vilket gav hela 
eventet en mycket kvalitativ 
inramning. Som prisutdela-
re agerade meriterade han-

dikappidrottaren, Gunilla 
Wallengren, numera täv-
lande för Bohus IF.

– Sedan har vi gjort en 
del förändringar som delta-
garna främst märker av. En 
specialmatta på golvet som 
gör det möjligt att hoppa 
höjdhopp med spikskor. Fler 
tv-skärmar gör det möjligt 
för publiken att följa tävling-
en oavsett om de sitter på 
läktaren eller är i cafeterian. 
För våra sprinters har vi i år 
anlitat professionella star-
ters. Det är nästan ett krav 
när 15-åringar är med och 
tävlar. De ställer med all rätt 
krav på arrangemanget och 
det känns bra att vi kan möta 
upp på en hög nivå, säger 
ordförande Per Carlsson.

Bohus IF hade totalt 100 
deltagare under helgen och 
de personliga rekorden hag-
lade. Bäst av allt, enligt spe-
aker Anna Linner, var ändå 
medaljfördelningen.

– Bohus IF ser till att alla 
som deltar får en medalj, 
oavsett placering, och det 

tycker jag alla är värda efter 
att ha kämpat här.

Arrangörs fören ingen 
hade också stora sportsliga 
framgångar. I resultatlistan 
kan noteras att Bohus IF:s 
Albin Gustavsson vann 
höjdtävlingen för P9 på höj-
den 1,22 och Adam Rydén 
vann för P10 på 1,23. Emma 
Wendel, 9, hoppade 1,07 
och vann sin åldersklass. 
Linnea Johansson, 8, hopp-

ade 0,95 och vann på den 
höjden. Signe Nyqvist vann 
den yngsta klassen för flickor 
sju år på höjden 0,85 meter. 
För de lite äldre tjejerna 
gjorde Amanda Forsell och 
Elin Åberg fina resultat i 
höjd för F13. Båda stannade 
på höjden 1,32. En nivå ing-
en annan nådde i klassen.

I kula har Bohus IF många 
löften, däribland Leo Carls-
son, 11, vars resultat är bäst i 

Sverige. Leo är ensam om att 
stöta över 10 meter. I Lilla 
Alespelen blev det hela 10,18 
och segern var ohotad.

Mio Grinder, BIF, vann 
kula för P8 med 5,87. Elli-
ot Karlsson vann samma 
gren på 6,72 för pojkar 9 år. 

I klassen F10 nådde Lydia 
Matsson, 5,84, som innebar 
seger. Lika bra gick det för 
Elin Björn i klassen F9, där 
5,68 gav en förstaplats. Moa 
Larsson vann F8-klassen 
med en stöt som mätte 3,98.
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ÄLVÄNGEN. ÄIK Cup 
blev en succé, såväl 
arrangörsmässigt som 
sportsligt för Älvängens 
IK.

Värdklubben inledde 
med ett silver på freda-
gen för att på lördagen 
ta tre raka guld.

– Det har jag aldrig 
tidigare upplevt som 
cupgeneral, säger Kjell 
Skånberg.

I dagarna tre avgjordes ÄIK 
Cup i Älvängens Kulturhus. 

52 lag kom till spel, fördelat 
på tre åldersklasser. Det var 
pojkar och flickor födda -03, 
-04 och -05.

– Det var föreningar från 
ett relativt stort geografiskt 
område. Intresset för årets 
upplaga var stort. Vi fick 
tacka nej till klubbar som 
hörde av sig, berättar Kjell 
Skånberg.

Arrangemanget flöt på 
planenligt. Det var idel ros 
från spelare, ledare och 
funktionärer.

– Jag är supernöjd, förkla-
rar Skånberg vars egen insats 

som cupansvarig är värd att 
lyfta fram.

Här är finalresultaten: 
P-03: Ahlafors-Älvängen 
blå 2-1 (efter sudden death). 
F-05: Älvängen-Kode svart 
1-0 (efter straffar). P-05: 
Älvängen vit-Ösets BK 3-2 
(efter sudden death). F-03: 
Älvängen blå- Stenkullen 
röd 1-0 (efter sudden death). 
P-04: Hjuviks AIK-Ste-
nungsund svart 3-2 (efter 
straffar). F-04: Skepplanda 
BTK – Backatorp röd 1-0
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Succé för värdklubben i ÄIK Cup

Älvängens IK F-03 efter lördagens finalvinst i ÄIK Cup.

Bohus IF:s Isa Larsson sprang 60 meter på 8,95 och kom tvåa i 
klassen för F15. Vann gjorde Melissa Mansouri från Ullevi FK på 
tiden 8,70. Gunilla Wallengren agerade populär prisutdelare.

Hemmahoppet Matilda Bergand, tävlandes i F13, tog sig över 
1,22. Bara fem hoppare nådde högre höjder. 

Framgångar i Lilla Alespelen


