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Legendar och 
ikon. Sven Pers-
son som höll i 
klubban när Nö-
dinge SK bilda-
des 1946 hade 
samma upp-
gift när den nya 
handbollsför-
eningen med 
samma namn 
grundades.

NÖDINGE. I söndags 
blev Nödinge SK Hand-
boll en egen förening.

Samtidigt presente-
rades damlagets nya 
tränare och en huvud-
sponsor.

Sven Persson höll i 
klubban under bildan-
demötet, samme Pers-
son var med och grun-
dade Nödinge SK 1946.

På årsmötet i Nödinge SK 
beslutades att föreningens två 
sektioner, fotboll och hand-
boll, ska drivas i två separata 
föreningar. I söndags bildades 
således Nödinge SK Hand-
boll där Thomas Poppen 
valdes till ordförande. Den 
nybildade föreningen kunde 
också redan presentera en 
huvudsponsor. Mikael Bill, 
Beijer Byggvaror i Älvängen, 
fanns på plats och lyckönska-
de handbollsentusiasterna.

– Vi har kommit överens 
om ett kontrakt som löper 
över två år. Jag ser det inte 
som ett sponsoravtal, utan 

mer som ett samarbetsavtal. 
Vi satsar mycket pengar i för-
eningen, men min förhopp-
ning är att det ska bli en vinn-
vinn-effekt som gör att även 
vi tjänar pengar på det här, sa 
Mikael Bill och fortsatte:

– Beijer i Älvängen är en 
av få byggvarubutiker som 
fortfarande ökar på konsu-
mentsidan. Den trenden vill 
vi behålla och med hjälp av 
Nödinge SK:s medlemmar 
kanske vi kan få fler från södra 
Ale att åka norrut.

Träningskultur
Mikael Bill har ett förflutet 
inom Alehandbollen. I många 
år var han ungdomsledare i 
Skepplanda och senare även 
i Ale HK.

Mötesdeltagarna fick 
också träffa damlagets nya 
tränarduo, Markus Bengts-
son och Johan Flodin, båda 
med förflutet i Kungälvs HK. 

– Det är en spännande ut-
maning att få vara med och 
starta något nytt. Nödinge 
har aldrig lyckats etablera 
ett elitlag och det är väl inte 

syftet på kort sikt heller, men 
i framtiden kanske. Nummer 
ett blir att skapa en tränings-
kultur, där tjejerna förstår att 
det krävs träning för att ut-
vecklas. Sedan behöver inte 
träning vara monotont och 
tråkigt, understryker Markus 
Bengtsson som drillat Kung-
älvs damer i allsvenskan och 
herrlaget i division ett.

Nytt försvarsspel
Det blir en del nyheter för 
Nödinges handbollsvänner. 
Bengtsson/Flodin tänker 
lansera ett för NSK nytt för-
svarsspel, utgrupperat 3-2-1.

– Det är krävande, men om 
vi kan få det att fungera är för-
delarna många. Varje gång vi 
stjäl bollen har vi  närmare 
till mål. Du får ett helt annat 
kontringsspel, säger Bengts-
son.

I division två är de överty-
gade om att Nödinge kan eta-
blera sig. Nästa steg är däre-
mot större.

– I damettan har många 
elitserielag sina b-lag, vilket 
gör att du möter väldigt 

skickliga lag med spelare som 
krigar om en plats i högsta di-
visionen, säger Johan Flodin.

För att kunna ta det sista 
steget och bli ett elitlag är det 
framför allt en egenskap som 
blir viktig att lära sig.

– Tjejerna måste förstå att 
handboll gör ont och att det 
ska kännas att möta oss. Du 
måste vara lite småful och på 
den punkten har vi en del att 
lära ut, ler Bengtsson.

I juni ska truppen sättas 
och klubben har flera krokar 
ute.

– Vi hoppas få napp på 
några positioner. Ett par ny-
förvärv hade varit önskvärt 
för att öka konkurrensen, av-
slutar ledarduon.

I Kungälvs HK finns bland 
andra systrarna Larsson med 
Nödinge som hemvist. Det är 
ingen överdriven gissning att 
telefonen har ringt hos Per-
nilla, Sandra och Sofia.
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Ny handbollsförening bildad
– Nödinge SK Handboll är namnet
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Nol segrade i premiären
NOL. Nol IK tillhör inte 
seriefavoriterna i divi-
sion 6 D Göteborg.

Ändå blev det en 
övertygande premiär-
seger.

Martin Eriksson 
målade två gånger om.
Det var en nöjd tränare i 
Peter Karlsson som lokal-
tidningen fick en pratstund 
med.

– Riktigt rolig. Killarna 
var sugna och 
spelade inspi-
rerat. Det var 
närmare både 
3 och 4-0.

Nol har 
en tämligen god besättning 
med både gammalt och ungt 
i truppen.

– När alla kan träna är vi 
väldigt många, men de äldre 
har ju svårt med närvaron 
emellanåt, säger Karlsson.

I lördagens uppställning 
fanns två 16-åringar med från 
start. Mikael Hinse och Se-

bastian Espe.
– De spelar både med oss 

och Ale Junited. Det är ut-
vecklingsbara talanger som 
skvallrar om en rolig fram-
tid, menar Karlsson.

Målet för säsongen är en 
plats bland de fem främsta.

– Vi har sagt att vi vill sluta 
bättre än i fjol och då var vi 
sexa. Inom ett par år hoppas 
klubben vara mogen att avan-
cera en serie, berättar Karls-
son.

F ö r u t -
om ungdo-
mar åter-
finns mäng-
der av rävar i 
Noltruppen. 

Namn som Anders Brandt, 
Anders Isaksson, Martin 
Johansson och Magnus 
Källvik inger respekt.

– Sen hoppas vi att Stefan 
Berndtsson gör oss sälllskap 
till hösten, då kan vi bli rik-
tigt luriga, avslutar Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – IFK Hindås 2-0

NÖDINGE. Nödinges 
herrar förlorade årets 
fotbollspremiär.

Säve vann med udda-
målet, 3-2.

Segermålet kom med 
blott fem minuter kvar 
att spela.
Nödinge SK lyckades komma 
igen och kvittera två gånger 
borta mot Säve på Klarebergs-

vallen. Rasmus Ekström 
gjorde 1-1 och Vladan Jova-
novic fixade 2-2 i slutet av den 
andra halvleken. Det räckte 
emellertid inte till poäng. 

Nu gäller det för NSK att 
snabbt komma över premiär-
nederlaget. Ny match väntar 
på söndag då IFK Hindås 
kommer på besök till Vim-
mervi.

JONAS ANDERSSON

NSK premiärföll mot Säve
Sven Persson.


