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NÖDINGE. Målet är tyd-
ligt och inte det minsta 
blygsamt.

– Vi ska ta hem det 
här. Nödinges damer 
ska inte ligga i division 
fyra, säger storskytten 
Elina Mathiasson.

Det var taggat på 
sista träningen innan 
seriepremiären – och 
derbyt mot Ale HF.

Nödinge SK:s damer som för 
tio år sedan spelade i damer-
nas division ett tar sats efter 
några riktigt magra år. I år 
ska klubben lämna division 
fyra är det tänkt. Det ska 
ske under ledning av tränare 
Preben Justesen som gör 
sin tredje säsong i NSK och 
Thomas Larsson som är 
inne på år tvål

– Det är en helt annan sats-
ning inför den här säsongen. 
Uppslutningen har varit 
otroligt bra och stämningen 
i laget är på topp. Det är 
självklart att vi måste tro på 
serieseger. Tjejerna är bättre 
förberedda och truppen har 
inga egentliga svagheter, 
säger Preben Justesen.

Har breddats
En av de största skillnaderna 
mot i fjol är att Nödinge nu 
kan presentera alternativ på 
samtliga positioner. Truppen 
har breddats med spelare från 
Kungälvs HK samt att en del 
flyktade stjärnor har återvänt. 
En av dem är niometersskyt-

ten, Jessica Edler, en annan 
Therese Johansson.

– Med Jessica och Elina 
Mathiasson har vi ett skytte 
som jag tror få lag kan 
matcha i fyran. Vi har också 
flera vassa kontringsspelare 
på kanterna. Det ser bra ut, 
säger Justesen.

Han gläds över att spe-
larna nu är med på noterna 
och har anammat spelidén.

– Det finns inga hemlig-
heter hur jag vill spela hand-
boll. Det ska gå snabbt och 
bygga på ett effektivt kon-
tringsspel där förstafasen är 
viktig, påpekar Justesen.

Är laddade
Det märks på träningen att 
NSK:s damer är laddade. 
Intensiteten är påtaglig och 
visst anas en viss laddning 
inför derbyt – premiären mot 
Ale HF på söndag.

– Det blir roligt. Vi känner 
ju i princip alla spelare, efter-
som vi spelade ihop när vi 
försökte skapa ett lag för 
några år sedan. Hur som 
helst så ska det bli roligt. 
Förhoppningsvis kommer 
det mycket folk och dam-
handbollen kanske kan få ett 
uppsving, säger målvakten 
Idah Hessfeldt.

Nödinges damer har 
bland annat laddat med ett 
träningsläger – förvisso inte 
så långt bort – i Dammekärr.

– Vi bodde där och spelade 
matcher i hallen. Ett bra sätt 
för att öka gemenskapen. Vi 

hade två träningsmatcher. Vi 
mötte Kungälv HK:s (20-20) 
och Örebros (28-2) division 
tre lag. Det gick riktigt bra, 
säger Idah Hessfeldt och 
Elina Mathiasson och verkar 
särskilt nöjda med Örebro-
matchen.

– De hade nog trott att de 
skulle komma hit och för-
bättra sitt självförtroende 
mot ett division fyra lag. Det 
gick väl sådär för dem….

Såväl lagledningen som 
spelarna är överens om att 
Nödinge är betydligt bättre 
förberedda än i fjol och att 
serieseger är ett rimligt mål.

– Fysträningen med 

Morgan Winsten har tje-
jerna skött på bästa sätt. Det 
kommer vi ha nytta av, lovar 
Preben Justesen.

På frågan om nyckelspe-
lare svarar lagkapten, Elina 
Mathiasson, ödmjukt.

– Jag tycker inte vi har 
någon. Alla är en lika viktig 
del i laget. Det är det som är 
vår styrka.

Tränare Justesen och 
Thomas Larsson har lättare 
för frågan.

– Vi tror att våra skyt-
tar Jessica Edler och Elina 
Mathiasson kommer att 
utmärka sig i år, liksom Sara 
Andréasson.

...och det är serieseger som gäller för NSK

NÖDINGE SK DAMER
Serie: Division 4
Tränare: Preben Justesen och 
Thomas Larsson
Nyförvärv: Jessica Edler, Torslanda, 
Mikaela Apelgren, Kungälvs HK, 
Mikaela Sjöstrand, Jennifer Juste-
sen, dito, Therese Johansson.

Förluster: Carina Svensson, 
timeout.
Målsättning: Serieseger
Nyckelsprelare: Jessica Edler, Elina 
Mathiasson och Sara Andréasson.
Seriefavorit: Nödinge och Wasai-
terna U.

Elina Mathiasson och Idah Hessfeldt anser att NSK 2009-
2010 är på tok för bra för division fyra.

Historiskt derby inledde handbollsåret

Nödinges damer var som väntat starkast i derbyt mot "lillasyster" Ale HF. Michaela Sjö-
strand tillhörde hemmalagets bättre.

NÖDINGE. Det var den 
stolta handbollskultu-
rens revansch.

Nödinge SK:s mång-
åriga satsning på 
damhandboll mot upp-
stickaren, nykomlingen 
– eller om ni så vill – lil-
lasyster Ale HF.

Seriepremiären präg-
lades mest av derby-
nerver och tekniska fel.

Utgången blev som väntat 
i klar NSK-favör, men inte 
helt utan kamp. Ale HF:s 
unga tjejlag ska ha en eloge 
för sättet de genomförde mat-
chen på. Nö-
dinge som har 
meriter och 
rutin från en 
vistelse strax 
under elit-
nivån vägde 
tyngst i det långa loppet, 
men halvvägs in i matchen 
var det fortfarande målmäs-
sigt jämnt.

– Vi gör ingen bra match. 
Det är nervöst och noncha-

lant. Det låter kanske kon-
stigt, men jag tänker skälla ut 
tjejerna nu, sa NSK-tränaren 
Preben Justesen efter mat-
chen.

Han var i samma stund 
stum av beundran för mot-
ståndet.

– De kämpar tappert utef-
ter sina resurser. Framför allt 
så jobbar de ihop och verkar 
ha väldigt roligt. Rent hand-
bollsmässigt finns det väl 
lite mer att önska, menade 
Preben Justesen.

Det var en korrekt analys 
av matchen. Nödinge var 
bättre på samtliga positioner, 

men skärpan 
var inte när-
varande.

Hemma-
laget tog 
dock vara på 
chanserna 

när de väl dök upp. Ale gjorde 
till exempel inte mål på en 
enda straff, medan NSK satte 
alla utom en. Idah Hessfeldt 
var stundtals rena väggen och 
att det bara blev 14 insläppta 

bollar hade hon stor del i.
Nödinge kommer natur-

ligtvis att leva mycket på sitt 
skytte. Elina Mathiasson 
och Jessica Edler gav en del 
smakprov, men där finns mer 
att önska. Bolltempot måste 
upp om laget ska rusa igenom 
serien.

– Den här inställning-
en som vi visade idag håller 
inte. Eftersom det kan räcka 
med ett par förluster, så är det 
allvarligt att vi inte presterar 
bättre. Lägstanivån måste 
vara högre om du ska vinna 
en serie, menade Preben Jus-
tesen när lokaltidningen häl-
sade på under torsdagsträ-
ningen.

Jessica Edler blev främsta 
målskytt i derbyt med sina 
fem mål.
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