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SKEPPLANDA. Klara 
besked.

Skår IBK vann topp-
matchen mot Göte-
borgs City i överlägsen 
stil.

I och med segern är 
laget i praktiken klar 
för avancemang till 
division fyra.

Fredagens match i Skepp-
landahallen blev framför allt 
Mattias Hanssons föreställ-

ning. 22-åringen hade en 
uppvisning i effektivitet och 
gjorde fem mål under de två 
inledande perioderna. Första 
målet för kvällen prickade han 
nästan in före 
sekretariatet 
hunnit starta 
matchuret… 
Tio minuter 
senare satte 
Ola Holmgren 5-0. Göte-
borgarna var överkörda och 
ifrånsprungna.

– Det gick lättare än vi 

trodde. Vi får en bra start och 
sen rullade det på, samman-
fattade lagkapten Oscar Frii.

Gästerna reducerade i 
slutet av första perioden i 

n u m e r ä r t 
överläge och 
i början av 
mittperioden 
kröp Göte-
borg City 

ännu närmare, men mer dra-
matiskt än så blev det aldrig. 
Skår växlade upp och Mattias 
Hansson prickade in tre mål 
på raken varav ett med en 
iskall straff.

Ingen bristvara
– Målskyttar är ingen 

bristvara i det här laget. Kul 
att Mattias fick hänga några 
idag, sa Oscar Frii som toppar 
den interna poängligan 
före Danny Eriksson och 
Christian Rönkkö. Den sist-
nämnde noterades för tre mål 
i fredags.

Triumfen innebär att Skår 
IBK toppar division fem med 
fem poäng och är mer eller 
mindre klara för avancemang 
när blott tre omgångar åter-
står.

– Det är en fantastiskt 

rolig vintersport och vi är en 
ganska stabil kärntrupp som 
tycker det vore kul att ta ett 
kliv uppåt. Vi spelar ju fotboll 
under sommarhalvåret och 
behöver träning, men säsong-
erna går lite i varandra tyvärr. 
Jag tror att division fyra ska 
fungera att kombinera med 
fotboll, säger Oscar Frii.

Från SBTK:s A-lag är 
också Christian Rönkkö, 
Danny Eriksson, Mikael 
Maliniemi och Ranko 
Stanic kända profiler i Skår-
tröjan.

På det återstående pro-
grammet står Bergums IF, 
Humle – båda matcherna 
på hemmaplan – och avslut-

ningen sker mot Torslanda 
som är ensamt om att ha bese-
grat Skår i årets seriespel.

Resultaten har gått Nöding-
es väg samtidigt som laget har 

höjt sig och vunnit tre raka. I 
helgen besegrades främsta ut-

manaren BK Banér med klara 
siffror. NSK jagar tredjeplat-
sen som innebär uppflytt-
ning, då serietvåan Heidlös 
som farmarlag till BK Heid, 
inte får avancera. Förutsätt-
ningarna är enkla, minst en 
poäng och Nödinge är tillba-
ka i division två.

– Vi har fått en gratischans 
trots att det såg så nattsvart 
ut. Tjejerna visade en otro-
lig glöd mot Banér och spe-
lade äntligen på den nivå som 
jag vet att de har kapacitet för, 
säger NSK-tränaren Tony 
Lindskog.

Han var nöjd med lagets 
totala insats, 
men framhöll 
särskilt stor-
skytten Elina 
Mathiasson 
och målvak-
ten Carina 
Svensson.

– Elina gör nio mål trots 
att hon är punktmarkerad 

halva matchen. Hon är även 
en gigant i försvaret. Carina 
Svensson är omutlig efter 
paus och släpper bara in sju 
mål, varav tre straffar och två 

kontringsmål, 
säger Lind-
skog.

HP Warta 
har blandat 
och gett under 

säsongen. Söndagens mot-
ståndare i Ale gymnasium är 
långt ifrån en mumsbit.

– Vi förlorade stort mot 
dem borta. De var bra, men 
vi gjorde en av årets sämsta 
matcher. Vi ska inte förlora 
två matcher i rad mot dem, 
menar Lindskog.

Ett avancemang till divi-
sion två var målet för Nö-
dinge SK:s handbollsdamer 
när säsongen startade och på 
söndag kan det vara verklig-
het trots att laget varit ut-
räknat många gånger.

– Lyckas vi så måste vi om-

gående ha ett snack om vad 
det innebär. Alla måste förstå 
att division två kommer att 
kräva mer, men samtidigt är 
allt mycket roligare när du 
möter bättre motstånd, av-
slutar Tony Lindskog som 
hoppas på ett stort publik-
stöd i årets handbollsmatch i 
Ale gymnasium.

Skår IBK på väg mot seriesegerSkår IBK på väg mot serieseger
– Skepplandas fotbollspojkar är bra med klubba ocksåklubba också

Gott om målskyttar i Skår. Ola Holmgren, Oscar Frii, Christian Rönkkö och Christian Hans-
son bakom femmålsskytten Mattias Hansson. Skår toppar division fem.

INNEBANDY
Division 5 Göteborg
Skår – Göteborg City 11-3 (5-1, 3-1, 3-1)

HANDBOLL
Division 3 Göteborg, damer
BK Banér – Nödinge SK 17-24

Nödinge SK har avancemanget i egna händer
– Sensationell utveckling av division tre

Faksimil vecka 5, 2010. Då var det kört...men fyra veckor senare är det möjligt!l d h l d kh ll

Nödinges handbollsdamer missar tåget
NÖDINGE. Nödinge SK 
förlorade toppmat-
chen mot serieledande 
Bjurslätts IF i division 
tre.

Förlusten innebär att 
NSK:s damer får svårt 
att nå avancemang.

– Där gick nog tåget, 
konstaterar tränaren 
Tony Lindskog.

Nödinges damer har blan-

dat och gett i årets seriespel. 
Målsättningen var att place-
ra sig bland 
de fem främ-
sta och det 
ser laget ut att 
klara, men det 
råder ingen 
tvekan om att 
det fanns drömmar om något 
annat.

– Jag tycker nog att vi slar-
var bort den här serien. Den 

är inte bättre än att vi skulle 
kunna vinna den, men vi har 

inte varit där 
sett till inställ-
ningen, säger 
Tony Lind-
skog.

Han var 
ändå nöjd 

med att laget bjöd obesegra-
de Bjurslätt en rejäl match.

– Vi släpper bara in 17 
mål och hade vi satt våra fril-

ägen hade vi vunnit. Det ä
jag helt övertygad om. De ä
inte bättre än oss spelmässigt
men de gjorde mål på sina
chanser och det gjorde inte vi

Nödinge SK har också val
att dra ur sitt B-lag på grund
av för svagt intresse bland
spelarna. Nu blir det iställe
hård kamp om platserna i A
laget som är fyra i tabellen
men långt från serieseger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17

Niklas Eriksson och Ale HF kämpade sig 
till en poäng borta mot IK Baltichov.

- Älska handboll
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GÖTEBORG. Nödinge SK:s handbollsdamer har 
varit uträknade länge.

En sensationell utveckling av serien gör ändå 
att laget har ett avancemang i egna händer.

På söndag spelas en helt avgörande hemma-
match mot HP Warta.

Mattias Hansson gjorde fem mål för Skår IBK när Göteborg 
City hemmabesegrades med klara 11-3. Här sätter han en 
iskall straff.
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SERIEAVSLUTNING • DIVISION 3 • Damer
Söndag 6 mars kl 11.40 Ale gymnasium

Nödinge SK
vs

HP Warta
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