
NÖDINGE. I söndags tog 
årets handbollssäsong 
slut för Ale HF:s herrar.

För spelande träna-
ren, Fredrik Berggren, 
tog den slut för gott.

20 år som aktiv seni-
orspelare, varav 18 i 
Ale, är till ända.

Få spelare i alehandbollen har 
nått samma framgångar som 
Fredrik Berggren, 37. Han 
krönte karriären med två sä-
songer i Önnereds HK varav 
en i elitserien.

– Det är klart att den tiden 
har etsat sig fast. Att ha fått 
chansen att spela mot de allra 
bästa känns bra, men jag har 
många fina minnen från Ale 
också. Vi hade förmånen att 
ha många bra tränare när jag 
klev upp i Ale HK som det 
hette då och nämner bland 
andra Stig Santa och Lars-
Olof "Pajen" Jadepalm.

Avskedsföreställningen 
spelades i Ale gymnasium 
mot Jugo Swed. Ale HF var 
som väntat klassen bättre och 
ledde redan i halvlek med sex 
bollar. Laget slutade därmed 
femma i division tre västsven-
ska västra.

– Det är väl ingen jätte-
prestation, men vi har haft 
stabil mark under fötterna 
hela säsongen. Sen tycker jag 
kanske att truppen är betyd-
ligt bättre än tabellen visar. 
Jag tar på mig en del av det. 
Det är tränarens ansvar att ut-
veckla och motivera spelarna. 
Jag tycker inte att jag har fått 
ut maximalt av den här trup-
pen, så lite självkritik är på 
sin plats, summerar Fredrik 

Berggren.
Någon efterträdare har 

klubben inte presenterat än.
– Det måste vara en stark 

ledare som kan ena killarna 
och få dem att förstå vikten av 
att träna. Är man inte beredd 
att ta jobbet blir du kvar i den 
här serien, menar Berggren.

Nästa år blir det garante-
rat ingen handboll. En familj 
med tre blivande (?) bolltrol-
lare kräver sitt, men snart 
drar Hannes, 8, Melvin, 6, 
och Ludvig 2 år med i Ale-
tröjan – då är det säkert ingen 
utopi att pappa Berggren 
återigen är engagerad.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Upp på tå 
division två – här 
kommer NSK.

Efter en rafflande 
serieavslutning mot HP 
Warta stod det klart 
att Nödinges handbolls-
damer avancerar.

– En trevlig vana, sa 
en av NSK:s tränare, 
Preben Justesen.

Förutsättningarna var enkla. 
Minst en poäng mot HP 
Warta och Nödinge slutar 
trea i serien, vilket i sin tur 
skulle betyda avancemang 
till division två. Det märktes 
direkt vilket 
lag som var 
mest motive-
rat. Hemma-
laget sprang 
tidigt iväg i 
målprotokollet och i halvtid 
var lednigen hela sex mål.

– Det såg väldigt bra ut och 
vi följde vår matchplan, sa 
NSK-tränaren Tony Lind-
skog.

Scenariot efter paus var 
därför något förvånande. Is-
tället för att punktera match-
en tappade Nödinge fokus. 
Mängder av tekniska fel 
gjorde att anfallsspelet kom 
av sig. Samtidigt började 
gästerna att känna vittring. 
På tio minuter gjorde Warta 
5-1 och ledningen fortsatte 

att krympa. Matchen gick in 
i ett dramatiskt skede. Tavlan 
visade 20-19 och båda lagen 
missade i massor. Till sist 
kunde Caroline Karlsson få 
hål på Wartas utmärkta mål-
vakt och ge hemmalaget en 
ny tvåmålsledning, men gäs-
terna gav sig inte. Ännu en 
gång kröp de närmare och 
denna gång var det Sara An-
dréasson som kunde lugna 
NSK-publikens nerver. Ida 
Larsdotter Hessfelt gjorde 
några avgörande räddningar 
och segern var i hamn.

– Väldigt roligt för tjejer-
na och framför allt för Nö-

dinge. Det här 
höjer intresset 
för handbol-
len, menade 
Preben Juste-
sen.

Dramatiken var onödig 
ansåg Tony Lindskog.

– ”Gå-handboll” har aldrig 
varit framgångsrikt. Vi sluta-
de satsa, då blir det så här. 
Tjejerna fick gummiarm.

Nu slutade allt i triumf 
ändå, men hjältarna själva 
verkade inte ha funderat sär-
skilt mycket över vad ett av-
ancemang till division två 
innebär.

– Det har vi inte pratat om 
än, men det är klart att det är 
skillnad mot att spela i trean, 
konstaterade Nödinges och 

säsongens främsta spelare, 
Elina Mathiasson.

Nödinge SK Handboll är 
från och med 1 juli 2011 en 
egen klubb. Det beslutet har 
årsmötet redan tagit.  

Det känns väldigt bra. Vi 
får en bättre ekonomi och 
en självständighet som vi har 
saknat. Handboll och fotboll 
får ta ansvar var och en för 
sig, men vi delar klubbem-
blemet och namnet Nödinge 
SK, säger Tony Lindskog.

NSK:s damer är ute på en 
mycket rolig resa. Den börja-
de i division fyra 2009/2010, 
fortsatte i dvision tre 
2010/2011 och nästa anhalt 
är i division två.

Siktar ni på att åka vidare 
en station till?

På lång sikt har vi som 
mål att vara en stabil divi-
sion två klubb, men med rätt 
värvningar och rätt förutsätt-
ningar är division ett ingen 
utopi…

Vad som däremot är sant 
redan i skrivande stund är att 
tränarduon Tony Lindskog 
och Preben Justesen tackar 
för sig. Samtal med en ny 
coach pågår redan.

alekuriren  |   nummer 9  |   vecka 10  |   2011SPORT16

ALE BOXNINGSKLUBB
i samarbete med VÄSTSVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET

presenterar

BOXNINGSTADSKAMPEN

Söndag 13 mars kl 13.00
Teatern Ale Gymnasium, Nödinge. (Insläpp från 12.30)

Entré 10-18 år 50:-, +18 år 100:-
Förköp: Ale Boxningsklubb, Bohus. Tel 0703-10 86 87

MATCHSPONSOR:

HANDBOLL
Division 3 Göteborg, damer
Nödinge SK – Warta 22-21 (16-10)

Michaela Sjöstrand hette en av målskyttarna för Nödinge SK som i söndags tog klivet upp i 
division två.

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nödinges damer tillbaka i tvåani tvåan
– För två år sedan låg laget i fyran

Här vandrar en 
magiker av planen
– Fredrik Berggrens handbollsresa är över

Fredrik Berggren avtackades  efter 18 år som Fredrik Berggren avtackades  efter 18 år som 
seniorspelare i Alehandbollen. Sonen Melvin bar seniorspelare i Alehandbollen. Sonen Melvin bar 
presenterna. Nu får klubben leta ny tränare.presenterna. Nu får klubben leta ny tränare.

Teknisk och offervillig. Fred-
rik Berggren är magikern 
som givit publiken valuta.
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