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FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 5 A Göteborg
Romelanda – Älvängen 2-1 
(0-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj.
Matchens kurrar: Jonas Agne-
man 3, Johan Parinder 2, Mat-
tias Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Zenith – Nödinge 5-0 (1-0)
FTU – Nol 1-0 (1-0)

Division 7 D Göteborg
Bohus – Hermansby 1-3
Rödbo – Surte 0-3 (wo)

Division 4 A Göteborg, damer
Älvängen – Ytterby 4-2 (2-1)
Mål ÄIK: Emelie Johansson 2, 
Jennifer Arvidsson, Mikaela 
Ögren. 
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Elin Rautio 2, Emelie Johans-
son 1. 

Ahlafors – Hisingsbacka 0-4

Division 2 västsvenska 
västra damer
Nödinge SK – KFUM Ulrice-
hamn 17-14
Mål NSK: Jessica Edler 4, Caro-
line Karlsson 4, Sofia Olofsson 
3, Gorana Vlahov 3. , Michaela 
Sjöstrand, Jessica Petterson, 
Sara Andréasson 1 vardera.
Matchens kurrar: Sofia Olofsson 
2, Gorana Vlahov 1.

Div 1 södra damer
Älvstranden – Ale IBF 12-1 
(2-0,6-0,4-1)
Mål Ale: My Hjelm. Matchens 
kurrar Ale: Sofia Skyberg 3, 
Sandra Augustsson 2, Jennie 
Hedberg 1.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollstjejer är i år 
tillbaka i division två.

Efter förlusten i 
seriepremiären tog 
laget snabb revansch.

Hemmasegern mot 
KFUM Ulricehamn 
borde till och med ha 
varit större.

– Det var onödigt jämnt i 
målprotokollet. Vi var fak-
tiskt ett nummer större både 
offensivt som defensivt och 
borde avgjort matchen tidi-
gare, summerar årsfärske trä-
naren Markus Bengtsson.

Till sist blev det ändå en 
stabil tremålsseger och får 
Nödinge slipat till detaljerna 
kan laget hävda sig väl i tvåan.

– Vi bör åt-
minstone vara 
ett mittenlag, 
men målet är 
att placera oss 
toppfem. Det 
kan vi mycket 
väl lyckas med om bollen 
studsar vår väg, säger Bengts-
son.

Truppen om 16 personer 
är förvisso något tunn och 
Ranja Rmayles tumskada är 
ett tungt avbräck. Likaså är 
två spelare ute och reser, men 
ansluter lagom till jul.

– Vi får kämpa på med det 
vi har och sammanhållning-
en är fantastisk. Jag har nog 
aldrig tränat ett lag som har 
så roligt ihop. Det är en viktig 

ingrediens och blir avgöran-
de i det långa loppet, menar 
Bengtsson.

Målvaktsspelet samsa-
des Ulrika Karlsson och 
Carina Svensson om. Re-
sultatet med bara 14 insläpp-

ta vittnar om god klass på 
den positionen. På linjen sva-
rade Sofia Olofsson för en 
stark insats och imponerade 
gjorde även Gorana Vlahov, 
34, som återigen är tillbaka i 
NSK-tröjan som kreativ spel-

fördelare.
Närmast väntar Kongelf 

på bortaplan, elitserieklub-
bens B-lag.

– Ryktet säger att de 
kommer att förstärka upp 
laget med ett antal elitserie-

spelare för att börja ta poäng. 
De är fortfarande utan poäng. 
Det kan bli en lärorik resa för 
våra tjejer, avslutar Markus 
Bengtsson.

Årets första skalp för NSK:s damerÅrets första skalp för NSK:s damer

Michaela Sjöstrand och Nödinge SK:s handbollstjejer både ville och kunde mest i matchen mot KFUM Ulricehamn. Därför 
blev det också seger med tre bollar.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – KFUM Ulricehamn 17-14

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

LÖRDAG 15 OKTOBER
KL 12.15

DIV 2 HERRAR
ALE IBF - IBK BACKADALEN

KL 15.00
DIV 1 SÖDRA DAMER

ALE IBF - IK SÖDRADAL 
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- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

sig handboll men framför allt för att ha roligt 
tillsammans med oss! 

HANDBOLLSSKOLAN

Låt era barn bekanta sig med bollar. Start den 8 oktober 
kl: 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 

Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 
Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 

tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Hej alla barn och föräldrar! 
Då var det dags att dra igång med handbollsskolan 

igen. Både killar och tjejer födda 02-04 är välkomna. 
Vi kommer att köra både i Älvängen och Skepplanda 

och man får gärna vara med på båda ställena.

Har ni frågor kan ni kontakta oss: Sofia: 0768-50 25 01, 
Sara: 0768-78 25 63, Viktor: 0733-32 01 15

Inställt för Ale HF
Ale HF:s hansbollsherrar var revanschsugna efter de två 
inledande förlusterna i division 3 västsvenska västra. I sön-
dags skulle tabelljumbon ÖHK 2002 gästat Älvängens 
kulturhus, men arrangören fick dessvärre besked om att  
motståndarlaget inte lyckats få ihop tillräckligt med spe-
lare. Ale HF tog därmed en annorlunda första trepoäng-
are – på walk over.         ❐❐❐

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


