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Trots alla matcher hände 
inga större händelser som 

föranledde spelavbrott. 
De medverkande domarna 

skötte sina uppgifter på ett 
mönstergillt sätt. Visst fanns 
tillfällen då en och annan 
ledare fick ta hand om någon 
spelare som kolliderat med 
någon motståndare.

– Vi har aldrig tidigare 
varit här i Älvängen på någon 
cupfotboll, men vi kan glädja 
arrangören Lödöse-Nygård 
att så länge grabbarna tycker 
det är roligt kommer vi att 

ställa upp även i fortsätt-
ningen, förklarade en för-
älder från andra sidan älven.

Det var 28:e årets som 
denna cup genomfördes och 
från och med i år heter den 
Lödöse-Nygård IK.

Rekorddeltagande i Midhage Cup

I KULTURHUSET

Allan Larson
info@alekuriren.se

Arrangörsklubben Lödöse-Nygård fick fina medaljer för 
sina insatser. Framför ledarna Ulf Andersson och Marcus 
Bergström ståtar Isak Andersson, Niklas Gustavsson, Erik 
Bergstrand, Marcus Jigfeld, Per-Henrik Osbeck och John 
Åkesson.

SBTK hade glädjen att ställa upp med två duktiga nio-
årslag som här erhållit medaljer för insatsen i Midhage Cup i 
Älvängens Kulturhus.

ÄLVÄNGEN. Aldrig tidigare har så många lag del-
tagit i Midhage Cup. 

98 lag var under fredag, lördag och söndag 
ingripna i tuffa matcher som arrangerades av 
Lödöse-Nygård IK.

Förutom lag från Ale och Lilla Edets kommuner, 
hade många Göteborgsklubbar och föreningar från 
bland annat Lindome, Uddevalla, Ljungskile och 
Trollhättan anmält sitt deltagande.

NÖDINGE. – Sätt in 
näsan, få er en snyt-
ning, släpp vidare 
bollen till en spelare 
i fart. Ta grisjob-
bet, tjejer, beordrade 
Nödingecoachen, Tony 
Lindskog.

NSK:s obesegrade 
handbollsdamer spe-
lade utan inställ-
ning större delen av 
matchen mot serie-
trean Stenungsund.

Nu räckte det ändå 
till seger, eftersom tje-
jerna vaknade sista fem 
minuterna – mer än så 
krävs inte i damfyran.

Nödinge SK:s damhand-
bollslag är som väntat serie-
suveräner i division fyra 
Göteborg. I slutet på serien 
är det därför inte konstigt att 
inställningen sviktar. Målet 
att vinna serien är redan 
infriat. Nu försöker man 
också gå obesegrat genom 
säsongen.

– Det var 
nära ögat 
idag och det 
hade vi på 
känn. Intres-
set har svalnat sedan serie-
segern säkrades och det är 
lätt att ringa sig sjuk nu. Vi 
hade många på frånvarolis-
tan idag, menade tränaren, 
Preben Justesen.

Nödinge pressades länge 
av Stenungsund och tog inte 
ledningen förrän det återstod 
90 sekunder av matchen. 
Gästerna spelade inspire-
rat och ledde med fem mål 
i första halvlek, men det var 
ändå mest NSK:s oförmåga 
som speglade resultatet. 
Hemmalaget kämpade sig 
nästan ikapp innan pausvilan 
och låg bara under med ett 

mål. NSK-ledningen krävde 
bättre inställning och viljan 
att ta ”grisjobbet”.

– Det örat 
lyssnade de 
inte på idag, 
men till sist 
blev vi ändå 
för tunga och 

fick utdelning på våra chan-
ser, sa Tony Lindskog.

Gammal är äldst
Med fem minuter kvar att 
spela ledde Stenungsund 
med två mål, då klev spelför-
delaren Marie Karlsson in 
i handlingen och visade att 
gammal är äldst i laget. Först 
kontrade Ranja Rmayle in 
14-15 innan Marie Karlsson 
kvitterade med ett viljemål, 
revs ner i nästa anfall och gav 
gästerna en tung utvisning. 
Det utnyttjade Marie själv 
och stegade in 16-15. För 
första gången i matchen var 

Nödinge i ledningen och den 
släppte man aldrig. Stenung-
sund hade ett gyllene läge 
att kvittera i slutsekunderna, 
men då hade NSK-keepern 
stängt butiken.

Nödinge lever mycket på 
sitt tunga skytte. I söndagens 
match var Elina Mathias-
son ensam om att vilja hota 
från distans och fick slita för 
sina mål. Det var ändå till sist 
hennes ständiga attacker som 
blev för tunga att hålla emot 
för gästerna.

Nödinge SK är fortfa-
rande obesegrat med två 
matcher kvar att spela. Att 
vinna en serie utan poängför-
lust är alltid en bedrift oav-
sett division. Det har NSK 
alla möjligheter att lyckas 
med nu.

Seriesuveräner på pappret, men inte på plan

TEXT
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Nödinge SK och storskytten Elina Mattiasson fick slita hårt 
för både mål och poäng. Serietrean Stenungsund bjöd tufft 
motstånd i söndags.

Marie Karlsson visade att gammal är äldst i unga Nödinge SK. 
Marie låg bakom både kvittering och ett sent ledningsmål.

– Nödinge SK fick slita för segern

HANDBOLL
Nödinge SK – Stenungsund 17-16 
(8-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Sara 
Andréasson 3, Marie Karlsson 2, 
Sandra Josefsson 2, Jessica Peter-
son 2, Johanna Bengtsson 1, Ranja 
Rmayle 1. Matchens kurrar: Elina 
Mathiasson 2, Marie Karlsson 1.

Division 4 Göteborg damer
Nödinge 14 118 28
Crocodiles 14 59 17
Stenungsund 12 25 15
Wasaiterna U 11 20 15
Göteborgs KvIK 13 5 13
Ale HF 13 –1   12
Baltica 13 -20 10
ÖHK Göteborg 13 –42 8
Rya 13 -46  8
Bafftjejerna 14 -118 4

Division 3 Västsvenska västra
Särökometer 20 187 34
ÖHK Göteborg 20 46 31
Nordpoolen 19 83 29
Ulricehamn 20 111 28
Ale HF 19 92 27
Rya 20 42 22
Banér 20 -16 19
Hisingen 20 -55 12
Jugo Swed 20 -70 11
Olli 20 -89 11
Fjärås 20 -127 10
Torslanda      20       -204     4

Kommentar: Slutstriden i division 3 
fortsätter i veckan, då Ale HF möter 
Nordpoolen på bortaplan på onsdag. Olli 
väntar sedan på söndag, även den på 
bortaplan. Ale HF avslutar sedan hemma 
mot Särökometerna. Laget behöver 
troligtvis vinna de återstående match-
erna för att få en chans att kvalspela till 
division 2.
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 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Vill du 
också spela 
handboll?

Handbollsskolan 

Boll&Lek
Pojkar & fl ickor födda -00, -01 och -02

Lördagar i Skepplanda idrottshall kl 11.00 - 12.30
Onsdagar i Älvängens Kulturhus kl 16.00 - 17.30

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 

0702-20 50 17


