
NÖDINGE. Nödinges 
handbollstjejer var 
ytterst nära att gå 
vidare i J-SM-kvalet 
som avgjordes i helgen.

Två segrar av tre 
möjliga räckte inte.

– Tjejerna gör det bra, 
men vi har inte resul-
taten med oss, sa trä-
naren Preben Justesen 
efter att laget slutat 
trea i gruppen på sämre 
målskillnad.

Nödinge SK, Hisingens HK, 
Brätte HK och Partille gjorde 
upp om två platser till junior-
SM steg tre. Det blev drama-
tiskt värre. Lagen slog varan-
dra och inför de två avslutan-
de matcherna hade Nödinge 
fortfarande ett bra utgångs-
läge. Hade Hisingen tagit 
minst en poäng mot Partil-
le som Nödinge tidigare be-
segrat räckte det med seger 
mot gruppjumbon Brätte. 
Nu vann Partille istället med 
17-16 över Hisingen, vilket 
betydde att båda lagen stod 
på fyra poäng. Plötsligt kräv-
des det inte bara seger över 
Brätte – det krävdes dessutom 
en seger med 20 mål.

– Det mäktade vi inte med, 
men när det stod 5-0 efter 
fem minuter då började jag 
faktiskt att räkna efter, säger 

NSK-tränaren Preben Juste-
sen efter matchen.

Nödinge släppte aldrig 
greppet om Brätte, men 
segern skrevs bara till 19-15.

– Jag är stolt över tjejerna. 
Vi har tagit ett steg till i ut-
vecklingen. Bara fem av spe-
larna är egentligen juniorer 
resten är A-flickor. Det är 
synd att samarbetet med Ale 
HF sprack, där hade vi ett 
riktigt bra juniorlag på gång, 
säger Preben.

I Nödinge finns det talang. 
Flera av de yngre spelarna är 
redan med i damlaget som 
hittills är obesegrat i divi-
sion fyra.

–Vi ska vinna den serien. 
Nödinge är definitivt en 
klubb som åtminstone ska 
spela i trean, menar Preben.

NSK:s J-SM-lag visar att 
det finns framtidshopp. Mål-
vakten Erika Eriksson im-
ponerade stort, liksom Sara 
Andreasson och mittsexan 
Ranja Ramaylé.

– Erika är från början fot-
bollsmålvakt. Hon har lärt sig 
snabbt och vi är väldigt nöjda 
med hennes utveckling, av-
slutar Preben.
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INNEBANDY!
Söndag 2 november kl 17.30 i Ale gymnasium

Surte IS vs Färjestaden
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Men Nödinge åkte ur J-SM på sämre målskillnad

Tränaren Peter Håkansson förlänger inte med Ahlafors IF

ALAFORS. Ahlafors IF 
står åter igen utan trä-
nare för sitt division 
två lag.

Peter Håkansson 
tackar för sig redan 
efter ett år.

Året då AIF nådde sin 
bästa placering någon-
sin.
Han kom in som en frälsa-
re i fjol, då Marco Lajsic 
inte fick förnyat förtroende 
efter debutåret i division två. 
Peter Håkanssons gulsvar-
ta mannar låg länge pyrt till 
och hade framför allt svårt för 
att lyckas på hemmaplan. Till 
sist föll pusselbitarna dock på 
plats och årets avslutning var 
fenomenal. Efter fyra raka 
segrar slutade AIF på sjätte 

plats, klubbens främsta pla-
cering någonsin.

– Jag är nöjd med resulta-
tet och det har varit en fantas-
tisk utmaning att leda ett lag i 
division två. Det var bestämt 
på förhand att vi skulle ta ett 
snack efter avslutad säsong. 
Av olika skäl har beslutet dröjt 
tills nu, säger Peter Håkans-
son på söndagskvällen.

Vad är det som får dig att 
lämna klubben?
– Det är en rad småsaker som 
har lett fram till beslutet. Att 
det tar mycket tid och påver-
kar jobbet är en av sakerna. 
Beslutet har växt fram och 
var mycket svårt att fatta. Nu 
är det äntligen gjort och det 
känns rätt, säger han.

Ahlafors IF:s ordförande, 
Thore Skånberg, tog något 
förvånad emot Håkanssons 
beslut.

– Min känsla var att vi 
nästan var i mål, men det 
måste ha dykt upp något 
som inte har offentliggjorts 
för mig. Det enda skälet jag 
känner till är att han blivit er-
bjuden en mer tidskrävande 
tjänst.

Hur går ni vidare?
– Vi har tre andra alternativ 
som vi nu intensifierar arbe-
tet med. Det är ganska ange-
läget att få klart med ett namn 
inom en vecka.

Är Tomas Hvenfeldt ett av 
namnen?

– Det hoppas jag verkligen. 
Vi har haft bra samtal med 
Tomas och vill gärna att han 
fortsätter i Ahlafors IF.

Hur ser det ut på spelar-
fronten?
– Förutom Mattias Skån-
berg, Stefan Johansson och 
Daniel Olsson har samtliga 
tackat ja till att fortsätta i yt-
terligare två år. När det gäller 
nyförvärv så är det en i varje 
lagdel plus en målvakt som 
vi söker. Stefan och Mattias 
kommer att få andra uppdrag 
i klubben, vilket vi naturligt-
vis tycker är roligt, avslutar 
Thore Skånberg.

"En rad småsaker har lett fram till beslutet"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Håkansson har bestämt sig för att inte fortsätta sitt 
tränaruppdrag i Ahlafors IF.

NSK:s J-SM-lag är anförda av bland annat skytten Sara An-
dreasson som får dra ett tungt lass.

Anna Ohlsson var riktigt bra i segermatchen mot Brätte och 
gjorde fyra av målen.

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Jag är stolt över tjejerna!" BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 21 okt 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng och 
följande par placerade sig över medel:

1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  145
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                  122
 3. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson 120
4. Rune Ögren/Stig Christenson            115
5. Lisbeth Adolfsson/Marita Märs         113
6. Nils Lindström/Ole J Jensen              113
 7. Elsa Persson/Rikard Johansson       110
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BASKET
Flickor 95 
Ale Basket – Högsbo           82-36
Ale Basket – Brahe           52-34

BANDY
Träningsmatch 
Ale-Surte – GAIS 4-4 (1-3)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 3, 
Joakim Strömbäck 1.
Kommentar: Derbyt pendlade mellan 
hopp och förtvivlan. Ale-Surte vände 
1-3-underläge till ledning 4-3, men 
göteborgarna kom tillbaka. Med en 
minut kvar av matchen kvitterade 
GAIS på straff.  Johan Grahn gjorde 
tre av Surtes mål varav två på straff.

INNEBANDY
Damer div 1 södra
Surte IS IBK – Stanstad 2-3
Mål SIS: Sara Simonsson 2. Matchens 
kurrar: Veronica Svensson 3, Sara 
Simonsson 2, Ann-Sofie Johansson 1.
Kommentar: Matchen spelades förra 
lördagen, men av teknsika skäl mis-
sade vi att införa resultatfaktan i 
tidningen vecka 43. Surte var spelle-
digt den gångna helgen, men möter 
nu på söndag Färjestaden.


