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Det var toppen mot botten 
och resultatet överraskade 
knappast någon, men saken 
är den att siffrorna inte rik-
tigt speglade matchbilden. 

Älvstranden hade som väntat 
mest boll fast efter en period 
var det målmässigt jämnt. 
Gästerna ledde bara med 1-0 
och Ale bjöd bra motstånd 

även i mittpe-
rioden.

– Det är lite 
synd att de får 
in två strunt-
mål i slutet av 

perioden. Vi var med, men 
när de dessutom gjorde 0-4 
i början av tredje tog det 
emot. Vi reducerade till 1-4 
och hade bud på mer fast då 
hade de fått vind i seglet och 

sprang ifrån oss, summerar 
Ralph Gustavsson.

Totalt sett, bortsett från 
siffrorna, fanns det mycket 
att glädjas åt i Alelägret.

– Tjejerna visar en bra 

glöd och en proffsig inställ-
ning. Fortsätter vi så här har 
vi inte tagit våra sista poäng 
i division ett, menar Ralph 
Gustavsson och tillägger:

– Just nu tittar vi mer på 
hur vi spelar och bryr oss 
inte så mycket om resultatet. 
Varje match mot division ett 

motstånd är en lektion. Vi lär 
oss en massa nytt hela tiden 
och det kommer vi ha glädje 
av längre fram. Det viktigas-
te just nu är att hålla uppe 
humöret och idag kändes det 
som att tjejerna hade kul även 
om vi förlorade.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-BOLLNÄS

Tisdag 24 jan kl 19.00
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Ale IBF förlorade stort

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer föll tungt 
i årets första hemma-
match.

Drott vann utan att 
förta sig.

– Vi har en del att prata 
om, sa en besviken NSK-
tränare i Marcus Bengts-
son.
Det var ett märkbart viljelöst 
Nödinge SK som kom till spel 
mot Halmstadtjejerna och när 
viljan syntes närma sig saknades 
orken. Det blev ett platt fall och i 
NSK-lägret fanns inga svar.

– Så här får det inte se ut. Folk 
tar ju sig hit för att se oss kämpa 
för våra färger, men idag visar vi 
varken hjärta eller själ. Inställning-
en var bedrövlig och helt oaccep-
tabel, menade Marcus Bengtsson.

Trots en vissen insats från start 
till mål gavs NSK många chanser 
att komma in i matchen. I början 
av andra halvlek sprang Drott iväg 

och ledde som mest med sju mål. 
Plötsligt tände Nödinge till och 
genom fyra snabba mål av Caro-
line Karlsson och Sara André-
asson fick hemmalaget kontakt. 
Nathalie Löfvendahl sköt 13-15 
och poängvittring-
en borde ha spritt sig 
i laget. Istället blev 
det en ny kollaps och 
tavlan visade 15-22 
när domaren blåste 
av.

– Även om vi inte visade det utåt 
idag, så var vi rejält besvikna efter-
åt. Vi får prata vidare om det här, 
men framför allt ska vi ta en snabb 
revansch mot Alingås på torsdag, 
lovade Marcus Bengtsson.

Det fanns ändå ett glädjeämne 
i Nödinge. Elina Mathiasson var 
tillbaka efter en långresa och gjorde 
sin första match för säsongen.

– Hon har bara tränat en gång 
med oss och var mest med för att 
komma igång. Hon kommer själv-
klart att tillföra mycket när hon 
blir varm i kläderna, summerade 

Marcus Bengtssson.
Sofia Hvenfeldt saknades 

på grund av spel i stadslaget och 

faktum är att 15-åringens frånva-
ro märktes.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Orkeslöst och viljelöst i NSK

Elina Mathiasson är tillbaka i den blå matchtröjan efter en långresa.

Sara Andreasson i ett genombrott.

NÖDINGE. Det blev ånyo förlust för Ale IBF:s 
damer i division 1 södra.

Hemmalaget bjöd länge motstånd, men när 
matchen gick in i sitt avgörande skede var serie-
ledande IBF Älvstranden för starka.

– Inget att säga om, sa Aletränaren Ralph Gus-
tafsson som trots förlusten var nöjd med tjejer-
nas insats.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – IBF Älvstranden 1-7
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Jennie Hedberg, ensam målskytt i Ale IBF.Jennie Hedberg, ensam målskytt i Ale IBF.

Ann-Sofie Johansson, ankaret i Ale som alltid levererar.Ann-Sofie Johansson, ankaret i Ale som alltid levererar.

Linda Karlsson, Surte IBK:s tidigare forward nu i Älvstran-Linda Karlsson, Surte IBK:s tidigare forward nu i Älvstran-
den, i kamp med Ales Malin Bernhardsson.den, i kamp med Ales Malin Bernhardsson.
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- Älska handboll

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

Handbollsskolan 
i Skepplanda:

ÄR FLYTTAD 
TILL ÄLVÄNGENS 

KULTURHUS!
Torsdagar 17.00-18.30

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK - HK Drott 15-22

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER
 

Torsdag 19 januari
Ddiv2V 19:45 Nödinge - Alingsås HK

Söndag 22 januari
F01 12:00 Nödinge - Aranäs gul
P98 13:00 Nödinge - Trollhättan

Välkomna!

MATCHSPONSOR
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