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Sara André-
asson är en 
av många 
framgångsri-
ka skyttar i 
Nödinge SK.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

Nödinge drygade 
ut serieledningen
STENUNGSUND. 
Nödinge SK har kopp-
lat ett rejält grepp om 
seriesegern i damernas 
division 4.

De blåskrudade 
handbollstjejerna vann 
toppmatchen mot 
Stenungsund.

Inget lag har varit i 
närheten av NSK den 
här säsongen.

Den snudd på rekordsto-
ra segern över 
tabelljumbon 
(37-8) förra 
helgen följdes 
upp av en stabil 
tvåpoängare i mötet med se-
rietvåan Stenungsund.

Nödinge går mot en säker se-
rieseger och är efter åtta om-
gångar obesegrade.

Ale HF som spelar i samma 
serie tog en lätt bortase-
ger mot Torslanda (7-21). I 
andra halvlek släppte laget 
bara in tre mål (!). Det var 
desto kämpigare i första halv-
lek, då Ale föll in i hemma-
lagets gå-tempo. Efter paus 
gasade Alelaget och Tors-
landas tunna uppställning 
orkade inte hänga med. Ale 

HF hänger 
med riktigt 
bra under 
sitt första år i 
damfyran och 

är nu fyra i tabellen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. Ale HF tog 
i lördags sjätte segern 
för året.

Det imponerar, men 
spelet mot Banér 
gjorde det inte.

Förhoppningsvis 
sparade laget sig inför 
söndagens viktiga hem-
mamatch.

Ale HF:s handbollsherrar har 
haft en perfekt upptakt på 

serien. Sakta men säkert steg-
ras motståndet för att den 13 
december kulminera mot se-
rieettan ÖHK 
G ö t e b o r g . 
För att mat-
chen ska bli 
en tidig serie-
final krävs att 
Ale HF fortsätter att vinna 
matcherna mot mittenlagen. 
I lördags avfärdades Banér, 
men det var också allt. Spelet 

var inte vad Aleanhängar-
na vant sig vid. Det var en 
match med mängder av mis-

sade avslut.
Kanske 

kommer det 
retroaktivt? 
Det vore 
inte fel för 

på söndag väntar Hisingen 
i Älvängens kulturhus. Se-
riefemman mot seriesex-
an. Räkna med fullt hus i en 

"måstematch" för toppjagan-
de Ale HF.

Mot Banér kunde lagled-
ningen åtminstone glädja sig 
åt två poäng och ett nytt mäs-
terverk i försvarsspel. Mål-
vakten Torbjörn Mattsson 
gjorde sitt och Marcus Hy-
lander har blivit en viktig 
försvarsklippa som dessutom 
blev lagets främste målskytt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale HF:s herrar bortaslog Banér utan att imponera

Ahlafors IF segrade i Nolcupen

Glada gossar! Ahlafors IF vann guld i den yngsta klassen när Nolcupen avgjordes i helgen. 
AIF:s P10 finalvann med 2-1 mot Rannebergen.

Där satt den! Matti-
as Söder har just av-
gjort finalen i sudden 
death för sitt Ahla-
fors IF mot Ranne-
bergen.

Foto: Allan Karlsson
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Stenungsund - Nödinge 14-16

NÖDINGE. Den 32:a 
upplagan av Nolcupen 
genomfördes i helgen.

Det blev ett lyckat 
arrangemang som 
värdföreningen har all 
anledning att känna 
stolthet över.

Det var dock grann-
klubben Ahlafors IF 
som fixade enda kom-
munsegern i P10.

Från tidig fredagseftermiddag 
till sen söndagskväll spelades 
det fotboll i Ale gymnasium. 
Futsal-regler tillämpades och 
i samtliga fem åldersklasser 
användes domare från Göte-
borgs Fotbollförbund.

Av Alelagen var det enbart 
Ahlafors IF som lyckades nå 
hela vägen fram och erövra 
ett guld. Det var i klass P10 
som AIF segrade efter att 
ha vunnit en finalrysare mot 
Rannebergen. Matchen gick 
till förlängning där gulsvart 
avgjorde, 2-1. Stor segeror-
ganisatör var Mattias Söder 
som gjorde tre mål i semifina-
len mot Nol och sedan fixade 
båda fullträffarna i finalen.

Övriga segerlag var: P11: 
BK Lobo. P12: Bergsjö IF. 
P13: Partille IF. P14: Skär-
hamns IK.

JONAS ANDERSSON
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