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Kom och prova 
ishockey!
Söndagar kl 11-12 vid Oasen i Kungälv

Ta med tjocka handskar, hjälm med galler, 
halsskydd, skridskor och klubba.

Åldersgrupp 2004-2005

För mer information:
Patrik Österman 0707-25 56 56

Magnus Thorbard 0703-12 46 53
Kungälv Hockey Kansli 0303-21 13 40

 

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Söndag 27/11 kl 19.00

Div2 herrar 
Ale IBF - Lindome IBK

Lördag 3/12 kl 15.00

Div1 södra damer 
Ale IBF - Malmhaug KFUM IBF

Matchvärd:
�������

HISINGEN. Bjurslätt var 
obesegrade i damernas 
hanbollstvåa.

Det är de inte längre.
Nödinge SK tvålade 

dit serieledarna på 
bortaplan.

Förhoppningarna fanns, 
men få trodde det var möj-
ligt. Efter den första halvle-
ken såg olyckskorparna ut att 
få rätt. Bjurslätts unga damlag 
ledde i paus med fem mål. 

– Vi hade inget magiskt 
att säga, utan gav tjejerna tid 
att själva prata igenom första 
halvleken. De var överens om 
att ge sig själva chansen och 
sätta dit näsan i efter paus. 
Vi hade lägen redan i första 
halvlek, men vi tog inte vara 
på dem. Det gjorde vi i andra 
och då kom vi både ikapp och 
förbi. Berättar NSK-tränaren 
Marcus Bengtsson. 

Scenförvandlingen hade 
också en tydlig regissör i 
målvakten Carina Svens-
son som fick tag i bollarna 
efter paus. I defensiven var 
också Nathalie Löfvendahl, 
som var extra inspirerad av 
mötet med sin moderklubb, 
och Sofia Hvenfelt mycket 
framgångsrika.

– Nathalie gjorde dessut-
om sju mål framåt och tog ett 
stort ansvar, men det går inte 
att komma undan att nämna 
Sofia Hven-
felt som blott 
15 år gammal 
går in och 
styr upp oss. 
Det är svårt 
att matcha henne försiktigt 
när hon spelar så bra. Hon 
fick spela nästan 40 minuter, 

säger Marcus Bengtsson.
Det blev 

en fin skalp 
för Nöding-
es damer som 
nu på allvar 
blandar sig i 

kampen om de främsta plat-
serna.

– Nu ska vi behålla öd-

mjukheten. Vi har i princip 
bara spelat riktigt bra i en 
halvlek och då såg vi vilken 
högstanivå som tjejerna har, 
men vi har också haft otro-
ligt djupa dalar i vårt spel. Det 
är detta vi måste jobba med, 
erkänner Marcus Bengtsson 
som medgav att han faktiskt 
blev överraskad av sitt eget 

lagbygge.
– Så här bra visste jag inte 

att de var och det har jag 
inget emot. Konkurrensen 
om platserna i laget har lyft 
oss under säsongen.

- Älska handboll

EL FIXARNA I ALE

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

16.00 Herr div 3
ALE HF - FJÄRÅS

Matchsponsorer:

För mer information se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

12.10 P01 ALE HF - BACKA
13.30 H-JUN ALE HF - SKÖVDE

Söndag 27 november:

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 Västsvenska västra damer
Bjurslätt - Nödinge SK 19-22

Sara Andreasson och hennes kamrater i Nödinge SK svarade för en bragd då de vände fem-
målsunderläge till seger över självaste serieledarna Bjurslätt.         Arkivbild: Allan Karlsson

Nödinge SK harge SK har
häng ppå toppenå toppen


