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- Älska handboll

LÅT ERA BARN BEKANTA 
SIG MED BOLLAR. 
Lördagar 09.00-10.30 

i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 

Alla barn mellan 2 år till 6 år 
är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, 
Peter & Pernilla Dahlqvist, 

tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

www.laget.se/aleibf

Allstarmatch
Tisdag 20/3 kl 19.00

Ale Gymnasium

Matchvärdar:

Surte
-butiken med omtanke

Div 1 södra damer: 
Söndag 18/3 kl 16.00

Bohushallen
Ale IBF - Tvååkers IBK

Matchvärdar:
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Häng med i utvecklingen
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BORÅS. Säsongen är 
över.

Nödinges handbolls-
damer överlevde första 
året i tvåan.

Fast sjätteplatsen 
borde varit bättre.

Med tanke på förutsättning-
arna med flera etablerade A-
lagsspelare frånvarande under 
delar av säsongen ska NSK 
kanske ändå vara nöjda med 
sina 17 poäng. Fast å andra 
sidan förstärktes laget av elit-
seriemeriterade Nathalie 
Löfvendahl under hösten. 
Lagom till årsskiftet var 
Elina Mathiasson och Catri-
ne Aronsson 
återigen till-
baka i laget.

– När vi 
spelade som 
bäst under 
hösten kunde vi besegra vilket 
lag som helst i serien. I vår har 
anfallsspelet gått i lås. Vi har 
varit uddlösa, säger assiste-
rande tränaren Johan Flodin. 
Spelare som Elina och Catri-
ne har varit två härliga injek-
tioner. Självklart hade vi varit 
ett annat lag om de hade varit 
med från början.

Nödinges resultat är trots 
allt att det har blivit poäng i 
tio av 18 seriematcher. Det 
finns något att bygga på, men 
hur det blir nästa säsong är det 
ingen som vet.

– Vi har som sagts tidigare 
lämnat över bollen till klub-
ben och tjejerna. De får tala 
om för oss vad de vill och sen 
ska vi ta ställning till om vi vill 
vara en del av det, säger Johan 
Flodin.

Årets sista bortamatch 
mot Borås HK var inget att 

skriva hem om. Hemmalaget 
var klassen bättre och dryga-
de ut ledningen allt eftersom 
matchen led. Catrine Arons-
son och målvakten Carina 
Svensson var NSK:s främsta.

Sett till konkurrensen i 
årets damtvåa borde Nödinge 
med lite bättre skärpa ha tagit 
en plats bland de främsta.

Mål NSK: Jessica Edler 6, Elina Mathi-
asson 3, Catrine Aronsson 3, Sara 
Andréasson 2, Sofia Olofsson, Jenny 
Jensdottir, Johanna Bengtsson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Catrine Arons-
son 2, Carina Svensson 1.

Lokaltidning, printshop, reklambyrå, 
webbproduktion & filmproduktion

SKÄNK DIN PANT!

NYTT SAMARBETE MED

Använd pantknappen på ICA Kvantum, Ale Torg 
och skänk din pant til Vaknafonden

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Nödinge avslutade svagt

IFK Kungälvs P18-lag är klara för SM-final som spelas 
på Studenternas i Uppsala lördag 24 mars. I laget spelar 
flera killar från Ale; Niklas Karlsson, Rasmus Andersson, 
Alexander Bergbacka, Victor Johansson och Elias Modin. 
I grundserien förlorade de bara en enda match och i slut-
spelet besegrades både Tillberga och Vetlanda. Nu väntar 
Edsbyn i finalen.

IFK Kungälv P18 till SM-final

Catrine Aronsson kämpade tappert och var bästa NSK-spelare i årets sista seriematch borta 
mot Borås HK. Som vanligt denna höst blev det förlust.     Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra
Borås HK – Nödinge SK 24-17 (11-7)


