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Matchsponsor:

Skarpe Nord
Lörd 29 okt kl: 15.00 

IFK KUNGÄLV 
vs.

VÄSTERÅS SK

BANDYPREMIÄR!

NÖDINGE. I elitse-
rien med BK Heid, 
allsvenskt spel med 
Kungälvs handbollsda-
mer och nu i division 
två med Nödinge SK.

Nathalie Löfvendahl 
är en lika välkommen 
som meriterad blixt-
värvning.

I söndags gjorde hon 
debut i Ale gymnasium 
och levererade direkt.

Den vänsterhänta handbollsta-
langen med Bjurslätt som mo-
derklubb avbröt sin karriär i 
elitserien och BK Heid inför 
förra årets säsong.

– Jag fick reumatism som 
17-åring och kroppen pallade 
inte för den belastning som en 
elitidrottare utsätter sig för. Jag 

fick tänka om och spelade inte 
alls i fjol. När Marcus, som jag 
hade som ledare under min tid 
i Kungälvs HK, hörde av sig 
kände jag ett stort sug och be-
stämde mig för att göra ett 
försök. På den här nivån fung-
erar det säkert 
bra, eftersom 
vi bara tränar 
två gånger i 
veckan, säger 
Nathalie Löf-
vendahl som sina 22 år till trots 
låter oerhört erfaren.

– Det är jag nog också. 
Handboll har varit mitt liv och 
jag känner att jag har en del att 
dela med mig av.

Hon står fortfarande under 
kontrakt med BK Heid och 
Nödinge är överens med klub-
ben om att hyra henne fram 
till årsskiftet. Fungerar allt bra 

har parterna en plan för att gå 
vidare.

Nathalie visade klass direkt 
och var länge 100%-ig i sitt 
skytte. Antalet målgivande 
passningar var också många.

– Det är viktigt att inte bara 
spela, utan 
också att tänka 
handboll. Vi 
gör det lite för 
svårt för oss 
idag och det 

finns tveklöst mycket kvar att 
lära, säger hon efter slutsig-
nalen. Med tanke på att jag 
inte har spelat på ett år får jag 
vara nöjd med min insats, men 
flåset måste bli bättre.

Derbymötet med Kong-
elf bjöd på stor underhållning 
och upplösningen var minst 
sagt rafflande. Onödigt spän-
nande tyckte NSK-ledningen.

– Ja, den här matchen kunde 
vi ha punkterat tidigare. Vi 
leder med fem bollar en kvart 
före slutet. Det ska inte behöva 
bli så dramatiskt, menade trä-
nare Marcus Bengtsson.

Vid ställningen 28-27 var 
det nämnda Löfvendahl som 
tog ansvar och vågade attack-
era när övriga drabbades av 
handlingsförlamning. Det gav 
Nödinge ett straffkast med 30 

sekunder kvar att spela. Jessi-
ca Edler som var säkerheten 
själv från sjumeterslinjen vack-
lade plötsligt och Kongelfs ju-
niorvärldsmästare i mål, Ame 
Ogbomo, räddade. Det gav 
gästerna en kvitteringschans. 
Den lyckades man däremot 
inte förvalta.

– Det hade varit surt om vi 
tappat poäng. Jag tror vi var 

lite trötta i slutet, konstatera-
de Nathalie Löfvendahl som 
gav hemmapubliken en föra-
ning om vad som komma skall.

Marcus Bengtsson var nöjd 
med sitt nyförvärv.

– Hon kommer tillföra 
mycket. Vi får en ny dimensi-
on. Nathalie är en skolad hand-
bollsspelare som både kan av-
sluta själv och sätta andra i 

bra läge. Hennes blick för 
spelet har våra unga talanger 
mycket att lära av. 

I Nödinge imponera-
de också linjespelaren Sofia 
Olofsson och vänstersexan 
Johanna Bengtsson.

NÖDINGE. Hemmala-
get stod emot bra i 40 
minuter.

Till sist var det ändå 
klasskillnad mellan 
Hisingen/Torslanda och 
Ale HF.

– Det låter kanske 
konstigt, men jag är 
faktiskt ganska nöjd 
med spelet idag, sum-
merade Aletränaren 
Magnus Weistedt tio-
målsförlusten.

Gästerna i Ale gymnasium var 
och är fortfarande obesegrade 
i årets division tre. I Hisingen/
Torslandas trupp finns flera 

spelare med allsvenska meri-
ter och även om Ales herrar 
länge bjöd upp till kamp hade 
det blåskrudade motståndar-
laget matchen i ett järngrepp.

– De hade en växel till, fast 
ärligt talat trodde jag nog att vi 
skulle få stryk med det dubbla. 
Vi har ett tjugotal träning-
ar tillsammans, de har kanske 
upp mot 100. Vi blir bättre 
för varje dag, men har fortfa-
rande en hel del kvar att jus-
tera. Dessutom ligger vi efter 
konditionsmässigt, något vi 
kommer att förbättra med 
tiden. Som jag har sagt tidi-

gare så kommer vi att vara ett 
helt annat lag efter jul, säger 
Magnus Weistedt.

Härlig inställning
Efter fyra spelade omgång-
ar är Ale HF fortfarande utan 
poäng. Till lagets försvar ska 
dock sägas att motståndet har 
varit tre av tabellens topplag.

– Vi skulle behöva en seger 
nu och jag tror den är nära. 
Killarna har en härlig inställ-
ning och det kommer att ge 
resultat. Det tar tid att sätta ett 
nytt grundspel och bli trygg 
med det. Vi måste ha tålamod, 

säger Magnus Weistedt.
I paus hade Hisingen/Tors-

landa bara en tvåmålsledning, 
men denna drygades ut under 
andra halvlek.

– Vi var tvungna att göra 
något, men när vi gick ut 
och punktade blev det tyvärr 
öppna gatan i försvaret. Det 
blev svårt att 
få stopp på 
dem, menade 
David Niel-
sen som vak-
tade Ales mål. 
Det var för övrigt Davids 
första tävlingsmatch på länge.

– Jag kände mig riktigt 
rostig, särskilt på kantskotten.

Framåt hade hemmalaget 
ännu större problem. I brist 
på distansskyttar försökte Ale 
gå på genombrott, men det 
var för få av niometarna som 
ville sätta dit näsan. Det mesta 
gick i sidled med mindra bra 

utdelning. Det 
finns en del att 
prata om på 
veckans trä-
ningar. Spelet 
på nio meter 

måste bli mer hotfullt. På 
söndag väntar tabelljumbon 

ÖHK Göteborg som också 
är utan seger, förhoppnings-
vis även efter nästa omgång…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Hisingen/Torslanda ett nummer för stora

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales årsfärske tränare 
Magnus Weistedt manar på 
sina spelare.HANDBOLL

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Torslanda 23-33 (12-14)

Blick för spelet. Nathalie Löfvendahl har blixtvärvats från elitserieklubben BK Heid. Nö-
dinge lånar den vänsterhänta niometaren fram till årssiftet med option på en fortsättning.

NATHALIE LÖFVENDAHL
Ålder: 22
Bor: Wieselgrensplatsen
Yrke: Jobbar på gruppboende för 
psykiskt och fysiskt funktionshin-
drade. Kontaktperson.
Klubbar: Bjurslätt, Kungälvs HK, 
BK Heid.
Därför tröjnummer 99: "Jag ville 

haft nr 11 när jag spelade i Bjurslätt, 
men det var upptaget och eftersom 
de inte accepterade 111 valde jag 99. 
Det har jag haft hela karriären".
Främsta egenskap: Vinnarskalle.
Övrigt: Är också ungdomsledare i 
Bjurslätt.

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Nödinge SK – Kongelf 28-27 (16-14)

Nödinges blixtvärvning levereradening levererade
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www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Söndag 23 oktober, Ale Gymnasium

12.50    F00 Nödinge SK - Kungälv

13.50    F98 Nödinge SK - Aranäs

15.00    Hdiv 6 Nödinge SK - Aranäs

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04

Båda grupperna tränar lördagar
i Nödinge sporthall

Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 29/10
P99 kl 10.45

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBK 

Div 2 herrar kl 12.15 
ALE IBF - Kärra IBK

Dam Div4 kl 14.30
Ale IBF - IBK Walkesborg 99 

   
P98 kl 16.30

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBK 
Nästa hemmamatch: 
Div 1 södra damer
12 november 15.00 
Ale IBF - Hovshaga AIF 


