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NÖDINGE. Nödinges 
handbollsflickor födda 
1996 är vidare i New 
body cup.

Efter två segrar föll 
laget knappt i gruppfi-
nalen.

Den starka insatsen 
på hemmaplan kvalifi-
cerar laget för steg 3 
som avgörs i början av 
december.

New body cup arrangeras av 
Bohuslän dals handbollsför-
bund. I turneringen deltar 
lag från Karlstad i norr till 
Halmstad i söder. Deltagar-
na är pojkar och flickor födda 
1996.

Förra helgen avgjordes det 
första av fem steg. Pojkarna 
gjorde upp i Älvängens kul-
turhus och Ale HF:s P-96 
gick vidare efter två segrar. 
Lika bra gick det för Nöding-
es flickor som spelade i Ale 
gymnasium.

I den första matchen mötte 
NSK Alingsås. Det blev stor-
seger med imponerande 12-
1. Hemmamålvakten, Hanna 
Johansson, släppte bara in 
ett enda mål!

– Det har aldrig hänt förut, 
så det får jag väl vara nöjd 
med, sa fantommålvakten 
efter slutsignalen.

Faktum är att Hanna höll 
tätt hela första halvlek och det 
enda målet slank in efter tio 
sekunder på andra halvlek.

– Hann är en av våra två 
målvaktstalanger. De är am-
bitiösa och vill verkligen bli 
bra. Vi kör extra målvaktsträ-
ningar och det är roligt att de 
får se resultat, säger Lotten 
Hvenfelt som tränar laget 
tillsammans med Peter Bil-
ling.

I den andra matchen bese-
grades Grums HK med 10-
6. Nödinge var därmed klara 
för gruppfinal mot Skövde 
HF. Där tog segerraden slut. 
Gästande Skövde vann en 

mycket välspelad final med 
knappa 5-4.

NSK slutade tvåa i grup-
pen och får då gå vidare direkt 
till steg 3.

– Det har vi inte ansökt 
om att få arrangera, eftersom 
vi inte visste om vi skulle gå 
vidare. Vi får nog räkna med 
att resa och spela på bort-
aplan, säger Lotten som är 
hoppfull.

– Vi bygger på lång sikt och 
känner ingen press att laget 
ska leverera just nu. Det är 
roligt att se så många spe-
lare utvecklas i positiv rikt-

ning och självklart hoppas 
vi att Nödinge snart har en 
ny framgångsvåg på tjej- och 
damsidan.

Turneringen  rullar vidare i 
nästa steg den 6 december.

NSK:s tjejer vidare ii Newbody cupNewbody cup
– Och målvakten Hanna Johansson spelade fantomenfantomen

Johanna Billing var en av Nödinges målskyttar i segermat-
chen mot Alingsås med 12-1.

Hanna Johansson storspelade i NSK-målet. I första halvleken släppte hon inte en enda boll 
förbi sig – i andra släppte hon ett skott. Fantomen heter Hanna.

Kajsa Tagge laddar bössan – ofta med framgång och mål som följd.
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NYGÅRD. Det blir ett 
välbekant tränarnamn 
som tar över ansvaret 
för Nygård/Lödöse.

Torben Christiansen 
efterträder Nichlas 
Stranne.

– Anledningen till att 
jag hoppar på det här 
uppdraget beror på att 
föreningen förfogar 
över en ung och talang-
full spelartrupp, säger 
Torben till Alekuriren.

Torben Christiansen har ett 
tränarförflutet i ett antal Göta 
ävdalsklubbar, bland annat 
Alvhems IK, Inlands IF och 
Lilla Edets IF. Han var också 
en sejour i Nygårds IF, vilket 
innebär att han är bekant med 
omgivningen på Alevi. Under 
det senaste halvåret har han 
suttit på Åsebros lagledar-
bänk.

– Vi kommer att ha de 

bästa träningsmöjligheter-
na av alla lag i kommunen. 
Jag tror också att de klubbar 
som har slagit ihop sina påsar 
kommer att ha ett försprång 
i framtiden, säger Torben 
Christiansen.

Spelartruppen har redan 
fått stifta bekantskap med sin 
nye tränare och träningen tog 
sin början i förra veckan.

– Tanken är att vi ska köra 
två gånger i veckan fram till 
årsskiftet och vara med i den 
inomhusserie som kommer 
att spelas i Alehallen på fre-
dagskvällar, avslöjar Torben.

Hur ser du på lagets 
möjligheter i ”femman” 
nästa år?

– Det finns en potential 
att komma uppåt i seriesys-
temet, det är inget snack om 
den saken. Klubben är vaken 
och vill verkligen satsa.

Vad vet du om spelar-
materialet inför komman-
de säsong?

– Det är 
ingen spela-
re som i dags-
läget har avi-
serat att lämna 
föreningen. 
Sedan får vi 
se om truppen 
kan komplette-
ras med några 
nya namn. Det 
finns spelare 
i andra klub-
bar som här-
stammar här-
ifrån och som 
kommer att få 
en förfrågan.

Vad 
kommer du 
att sätta för 
prägel på 
laget?

– Vi ska bli ett discipline-
rat lag som orkar springa i 90 
minuter. Vi ska inte vänta på 
motståndarnas misstag utan 
ta initiativet själva i matcher-

na. Fysik och disciplin är 
nyckelord, avslutar Torben 
Christiansen.

Torben ny tränare för Nygård/Lödöse
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Torben Christiansen är kontrakterad som 
ny tränare för Nygård/Lödöse.
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