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Anmälan sker på www.alegk.com
VÄLKOMNA!

Juniorer!
Nu är det dags 

att anmäla sig till 
sommar-

träningen på 
Ale GK

❋

Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se
Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

Passa 
på nu!

Bra fi nansiering • Vi löser dina gamla lån • Serviceverkstad 

EXTRAÖPPETEXTRAÖPPET LÖR-SÖN 20-21 & 27-28 MARS kl 11-15

Välvårdade begagnade husvagnar och husbilar till bra pris!

Välkomna!

NÖDINGE. Målet var 
främst att vinna serien 
och avancera till divi-
sion tre.

Under resan höjde 
Nödinge SK:s hand-
bollsdamer ribban 
och siktade på att gå 
obesegrade genom 
säsongen.

De lyckades med det 
också – snacka om 
suveräna seriesegrare.

Trots att Nödinge ledde 
serien överlägset på maxi-
mala 34 poäng var det ändå 
nervöst inför avslutningen i 
Ale gymnasium.

– Vi ville verkligen greja 
det här sista målet också 
och jag beundrar verkligen 
att tjejerna kunde visa sådan 
skärpa idag, säger Tony 
Lindskog, en av tränarna.

Systrarna Marie och 
Caroline Karlsson inledde 
målskyttet. Göteborgs KvIK 
hade inte mycket att säga till 
om och ledningen var redan i 
halvlek sju bollar. Mest impo-
nerande var kanske ändå att 
laget inte lät sig påverkas av 
Sara Andréassons allvarliga 
skada mitt i första halvlek.

– Det var starkt gjort 
att  behålla 
fokuset på 
m a t c h e n , 
trots att alla 
förstod att 
Sara hade 
skadat sig rejält, fortsätter 
Tony Lindskog.

Det blev ambulanstran-
sport till sjukhus där det 
konstaterades att skenbenet 
var av. För att komma till-
baka väntar nu en lång och 

smärtsam kamp för ett av 
Nödinges stora löften.

– Jättetrå-
kigt att det 
händer i sista 
m a t c h e n . 
Det är så 
t y p i s k t , 

menar Tony Lindskog.
Det kändes som att laget 

spelade för Sara Andréas-
son i andra halvlek, då de 
neuatraliserade motstån-
darna fullständigt. Ett bra 
försvarsarbete bäddade för 

effektiva kontringar som 
Jessica Peterson och Caro-
line Karlsson ofta förvaltade 
på bästa sätt. Dessutom hit-
tade en av lagets bästa skyt-
tar, Elina Mathiasson, siktet 
och noterades till sist för hela 
nio mål. Nu väntar en efter-
längtad comeback i division 
tre.

– Vi vill gärna upp ett 
snäpp till och det här laget 
har alla möjligheter att med 
ytterligare träning som 
grund springa igenom ännu 

en serie. Vi behöver kanske 
brädda truppen med ytterli-
gare sex-sju spelare och det 
har vi idéer om, säger Tony 
Lindskog.

Tränaren, Preben Jus-
tesen, som följde med laget 

ner i fyran var glad över att få 
vara med och föra upp dem.

– Det har varit en väl-
digt rolig resa och förutom 
en liten svacka har tjejerna 
spelat stabilt hela säsongen. 
Jag är stolt över dem och 

det var roligt att de fick lite 
ovationer idag från publiken. 
Det är de väl värda.

Division tre nästa!

– Nödinge SK:s handbollsdamer vann division fyra överlägset

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Andréasson skadade sig allvarligt i den här situationen. Hon fick med svåra smärtor 
bäras av plan och föras till sjukhus, där konstaterades att skenbenet var av.

Jessica Peterson var på kontringshumör och blev Nödinges 
näst bästa målskytt med sex fullträffar.
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Obesegrade segrarinnor

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll
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12:10 P-99  Ale-Härryda 2
13:00 P-99  Ale 2-Sävehof 4
13:50 F-97  Ale 2-Baltichov blå
14:40 P-96  Ale-Sävehof
15:30 P-96  Ale-Kortedala
16:20 P-95  Ale-Sävehof
17:10 Herrjunior

Ale-Kroppskultur


