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Måndagen den 4 januari 
åkte NSK P-98 till Kinna 
för att delta i handbollscu-
pen Tygrikesnatta.  Efter 
inkvartering fick laget se 
U-21 landslaget spela trä-
ningsmatch. Under tisdagen 
spelades tre matcher. De två 
första var motståndet allt 
för tufft då grabbarna mötte 
lag med spelare födda 1997. 
Sista gruppspelsmatchen 
vann dock Nödinge stort. 
Vinsten firades med disco-
bad och filmvisning. 

Grabbarna gick till slut 

till B-final och mötte återi-
gen ett P-97 lag, Mölndal. 
Hela laget gav allt de hade 
och lite till. I halvlek ledde 
NSK med två bollar. I perio-
der presterade laget den 
bästa handboll de någonsin 
har gjort. Till slut blev emel-
lertid motståndet för hårt 
och vinsten blev Mölndals.

Grattis NSK handboll-
skillar till silverplatsen, 
härligt jobbat. Tack även till 
tränarna Östen och Mats!

Lisa Dahlin

Silver till Nödinges P-98 i Kinna

Hafstein Hafsteinsson är Mr Island med hela Ale. Kantspeci-
alisten, höger som vänster, blev bäste målskytt.

Arkivbild: Allan Karlsson

Ale HF tog revansch
– Bortabesegrade ÖHK Göteborg
ÖNNERED. Ale HF tog 
snabb revansch på ÖHK 
Göteborg för den tunga 
ettmålsförlusten före 
jul.

I söndags begicks 
inga misstag.

Segern gör att Ale 
fortfarande känner doft 
av serieseger.

De rutinerade handbollsrä-
varna i ÖHK Göteborg lyck-
ades inte lura in Ale i "gubb-
lunken" denna gång. Nu var 
det gästerna 
som bestäm-
de takten och 
det var full 
fart framåt 
som gällde. I 
halvlek hade Ale skaffat sig 
en sexmålsledning.

Med ett aggressivare för-
svarsspel fick ÖHK:s skyttar 
inte samma möjlighet som 
sist att diktera villkoren. Det 
small omedelbart och i nästa 
stund var Ale i färd att kontra. 
Hafstein Hafsteinsson 
firade stora triumfer och no-
terades för åtta mål. Mycket 
bra var också Mattias Wahl-

qvist vars skytte satte nätet i 
rassel gång på gång.

Ale HF har häng på den 
absoluta toppen, men har inte 
råd med några misstag om de 
ska ta hem serien. Tvärtom 
måste de nu hoppas på hjälp 
från "gubbarna" i ÖHK Gö-
teborg som har serieledande 
Särökometerna kvar att möta. 
Det har även Ale som troligt-
vis måste vinna de återstående 
tio matcherna. En tuff utma-
ning, men laget har en bredd 
som definitivt gör det möj-

ligt.
Matchens 

stora plus-
betyg gick 
till målvak-
ten Torbjörn 

Mattsson som firade sin stora 
dag med att dessutom notera 
sig i målprotokollet.

Ale HF drabbades av 
en skada, då försvarsjätten 
Marcus Hylander fick en 
smäll på knät. Hur länge han 
blir borta är vid tidningens 
pressläggning okänt.
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HANDBOLL
Division 3 Västsvenska
ÖHK Göteborg – Ale HF 26-34 (11-17)

ÄLVÄNGEN. Derby med 
ettan mot tvåan och 
stort publikt intresse.

Det var upplagt för 
handbollsfest i Älväng-
ens kulturhus.

Förutsättningarna 
var de bästa tänk-
bara, men någon riktig 
match blev det aldrig – 
Nödinge var helt enkelt 
för bra.

Att Ale kommun har två 
damlag i seriespel i handboll 
har ökat det publika intres-
set. Sen att derbyna avgörs i 
den nästlägsta 
divisionen är 
inte mycket 
att skryta 
med. Ale HF 
som har star-
tat från noll ska självklart inte 
skämmas över sin närvaro, 
klubben och laget är på väg 
uppåt. Nödinge SK är nere 
och vänder efter några magra 
år och kan förhoppningsvis få 
ny energi till en lyckad come-
back i trean genom att gå obe-
segrade genom division fyra. 
Laget är helt överlägset och 
när serietvåan, Ale HF, bara 

mäktar med att göra åtta mål 
på seriesuveränerna under en 
välbesökt derbymatch, av-
slöjar det nivåskillnaderna i 
serien. 

Nödinge har allt som de 
flesta lagen i division fyra 
saknar. De har en tydlig 
spelidé, ett bra passnings-
spel, snabba omställning-
ar, ett starkt skytte från nio 
meter samt två alternativ till 
varje position på plan. Årets 
uppställning hade med stor 
sannolikhet hävdat sig bra i 
en högre division. 

Derbyt – toppmatchen i 
division fyra 
– var över på 
knappt 15 mi-
nuter. Nö-
dinge gick till 
halvtidsvila 

med klara 12-3.
– Vi visste att de skulle få 

svårt att göra mål på oss idag. 
Framåt brukar vi alltid leve-
rera och fick vi bara ordning 
på försvarsspelet var vi över-
tygade om att vinna, sa NSK-
tränaren, Preben Justesen 
efter matchen.

Efter pausen lät Nödinge 
alla spelare få speltid och i 

protokollet fanns till sist hela 
tio målskyttar.

– Det var roligt att många 
fick göra mål idag. Vi ville 
ha en bred delaktighet. Alla 
ska känna att de är med och 
bidrar på den här resan från 
fyran och uppåt, menade Jus-
tesen som var nöjd med det 
mesta.

Ale HF gör klokt i att tacka 

för lektionen. Än så länge 
finns det mycket kvar att 
lära och förlusten mot Nö-
dinge är inget att säga om. 
De blå eleganterna kommer 
att spela division tre handboll 
igen nästa år.

En avslöjande klasskillnad
– Nödinge vann damderbyt överlägset

HANDBOLL
Division 4 Göteborg damer
Nödinge SK – Ale HF 22-8 (12-3)

Johanna Bengtsson var en av många målskyttar hos serie-
suveränerna Nödinge som krossade Ale HF i toppderbyt.

Foto: Allan Karlsson
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