
NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har 
hittat flytet.

Fjärde segern för året 
kom borta mot Kung-
älvs HK.

– Det är stabilt, men 
vi har mer att ge, säger 
tränaren Tony Lind-
skog.

Efter en trevande start i da-
mernas division tre har Nö-
dinge spelat upp sig. Flera 
nyckelspelare närmar sig sitt 
rätta jag.

– Catrine Aronsson blir 
bättre och bättre för varje 
match. Hennes comeback i 
handbollen är imponeran-
de. Sara Andréasson är med 
igen efter sitt svåra benbrott, 
men kämpar fortfarande med 
en viss smärta i foten. Även 
Jessica Edler har en bit kvar, 
fast vi gläds åt att alla äntligen 
spelar, säger Tony Lindskog.

Trots segern borta mot 
Kungälv fanns det mer att 
önska av de blå eleganterna.

– Vi släpper in lite för enkla 
mål. Det har vi inte råd med 

mot bättre motstånd. Sam-
arbetet mellan målvakt och 
försvar fungerade inte alls i 
första halvlek, men efter paus 
blev det bättre, säger Tony 
Lindskog.

Inför säsongen har spe-
larna satt som mål att försö-
ka vara bland de fem främsta.

– Det är ett realistiskt mål, 
men på sikt vill klubben vara i 
division två. Det är inte omöj-
ligt att klara av det redan i år 

om vi håller oss fokuserade. 
Flera av lagen på den övre 
halvan får inte lov att gå upp, 
så vi har goda möjligheter 
om vi bara sköter vårt, avslu-
tar Tony Lindskog.

För Nödinge SK:s del 
väntar match mot tabelljum-
bon Mölndals HF i Ale gym-
nasium nu på söndag. Laget 
är fyra poäng efter seriele-
dande Crocodiles.
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FOTBOLL
Kval till division 5 Göteborg
Fiskebäck – Älvängen 2-4
Mål ÄIK: Jonas Rhodén, Simon 
Enyck, Josef Ingvarsson samt Patrik 
Skånberg (straff).
Kommentar: Det blev en lyckosam 
inledning för ÄIK i kvalet till division 
5. Seger med 4-2 mot Fiskebäck på 
Hedens plastunderlag.
– Samtliga i laget gjorde en kanon-
match och det ser verkligen bra ut 
inför fortsättningen, omtalar träna-
ren Stig Persson.
– På tisdag går matchandet vidare 
då vi möter Bokedalen, ett lag som 
besegrade Lindholmen med 2-1. 
Hoppas grabbarna visar samma 
gnista som i fredagsmatchen, avslu-
tar ÄIK-tränaren. 

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Baltichov 25-18 (13-10)
Mål Ale: Andreas Johansson 6, 
Hafstein Hafsteinson 5, Fredrik Berg-
gren 4, Michael Strigelius 3, Marcus 
Hylander 2, Kim Wahlgren 2, Joakim 
Samuelsson, Fredrik Johansson och 
Niclas Svensson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Andreas Johansson 2, Niclas 
Svensson 1.

Fjärås HK 6 53 11
Ale HF 6 32 10
Rosendals IK 6 29 8
IK Nord 5 19 8
Hisingen/Backa 5 18 6
IK Baltichov 6 -1 6
Rya HF 6 -10 6
ÖHK 2002 5 -21 6
ÖHK Göteborg 5 -22 3
BK Banér 6 -19 2
Jugo Swed 6 -49 2
Majornas IK 6 -53 0

Division 3 damer Göteborg
Kungälvs HK – Nödinge SK 18-22
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Sara 
Andréasson 4, Caroline Karlsson 3, 
Catrine Aronsson 3, Marie Karlsson 
2, Ranja Rmayle 2, Jennifer Justesen 
och Jessica Pettersson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
2, Sara Andréasson 1.

Crocodiles 6 +77 12
Bjurslätts IF 5 +43 10
BK Banér 6 +4 8
Nödinge SK 6 -15 8
Heidlös 5 +51 6
HK Varberg 6 -7 6
Onsala HK 6 +1 4
HP Warta 5 -25 4
Kungälvs HK 2 5 -17 2
Kortedala HC 5 -30 0
Mölndals HF 5 -82 0

Division 4 damer västra
ÖHK Göteborg – Nödinge SK 2 
22-13
Mål NSK: Jessica Edler 4, Marie 
Karlsson 2, Johanna Bengtsson 2, 
Emma Qvardfordt, Lisa Tagge, The-
rese Johansson, Sanna Sandström 
och Jenny Jensdottir 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jessica Edler 2, 
Johanna Bengtsson 1.

ÄLVÄNGEN. Ale HF 
ångar vidare i handboll-
strean.

Femte segern togs 
mot Baltichov.

Trots en bra poängut-
delning finns det fortfa-
rande mer att önska av 
spelet.

Ale HF tog en ny övertygan-
de seger – siffermässigt. Sett 
till spelet finns det mycket att 
jobba på. Ett mer rutinerat 
motstånd än unga Baltichov 
hade troligtvis straffat hem-
malaget.

– Jag håller med om att vi 
släpper lite billiga mål bakåt, 

men framåt fungerar det 
ganska bra. Det är väl ingen 
som sticker ut idag och att vi 
inte gör fler mål beror enbart 
på oss själva, inte på spelet, 
säger lagledaren Frank 
Wahlqvist.

Sjumålssegern till trots 
smärtade framgången. Lagets 
försvarsankare, Marcus Hy-
lander, skadade axeln och 
fick ägna söndagseftermid-
dagen på akuten. Den första 
rapporten skvallrar om att 
axeln gått ur led, men hoppat 
rätt i fallet mot golvet.

– Vi kommer att vila 
honom mot jumbon Major-
nas IK på söndag, sen väntar 

ett två veckor långt uppehåll. 
Förhoppningsvis räcker den 
rehabtiden. ”Mackan” är oer-
hört viktig för oss såväl framåt 
som bakåt. Just på högernio 
har vi inte så 
mycket att 
välja på, kom-
menterar 
Frank Wahl-
qvist.

Efter Ma-
jorna väntar fyra tuffa match-
er mot seriens allra bästa. Det 
börjar borta mot serieledan-
de Fjärås HK, då är det upp 
till bevis.

– Det ska bli intressant 
att se var vi står. Vi kommer 

att träna med vax, eftersom 
flera av dessa lag inte använ-
der klister. Just det momentet 
ska inte överraska oss i år. Vi 
ska vara väl förberedda, lovar 

Frank Wahl-
qvist som har 
planer på att 
specialstudera 
Fjärås på tors-
dag.

– Det är 
kanske ingen dum idé. Det är 
sista chansen att se dem före 
vår drabbning. Vi vet väldigt 
lite om dem idag, men dess-
värre är det ett svårt lag att 
kartlägga då de byter många 
spelare.

I Ale HF var som vanligt 
målvakten Torbjörn Matts-
son en av de bättre, liksom 
linjespelaren Andreas Jo-
hansson som gjorde viktiga 
mål i andra halvlek. Impo-
nerade gjorde också Niclas 
Svensson och Fredrik Jo-
hansson. Den sistnämnde 
fick dra ett tyngre lass när 
skadade Marcus Hylander 
fick tvingades utgå.

Snart väntar tuffare motstånd för Ale HF
– Avfärdade Baltichov utan besvär
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Baltichov 25-18 (13-10)

Hafstein Hafsteinson noterades för fem mål varav tre på straff i segermatchen hemma mot IK Baltichov.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 19 
oktober deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  93
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           85
3. Ole J Jensen/Karl-Eric Nilsson    82
4. Kåge Samuelsson/Kjell Andersson  76
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I Kulturhuset 
31 oktober
Div 3 A herr 12.30 
ALE HF-MAJORNA

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Div 4 herr 13.50 
ALE HF 2-STENUNGSUND

Div 4 A Dam 15.05 
ALE HF-GIK WASAITERNA
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Fjärde segern för Nödinges damer

HANDBOLL


