
NÖDINGE. Ett steg 
framåt, men långt ifrån 
den nivå som Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
gjort sig kända för.

Det räckte till en 
poäng i en svängig 
match mot serietvåan 
Alingsås HK.

Men redan på sönda-
gen tappade laget kon-
ceptet och förlorade.

Veckan som gick var av nyck-
elkaraktär för Nödinge SK:s 
handbollsdamer i division två. 
Dessvärre blev poängskörden 
bara en pinne av fyra möjliga. 
Därmed missade NSK chan-
sen att knappa in på toppla-
gen. Särskilt tung var förlus-
ten mot IK Baltichov som nu 
passerade i tabellen.

– Vi glömde tyvärr skorna 
hemma och var inte alls med 
på noterna. Vi har haft en 
period med ett tufft match-
schema och truppen består 
inte av fler än 13 spelare nu. 
Det sliter hårt på de som är 
med, analyserar NSK-träna-
ren Markus Bengtsson.

Blå eleganter
Helt klart går Nödiges blå 
eleganter kräftgång i damtvå-
an just nu. Spelet har uppen-
bart gått i baklås. Linjerna är 
otydliga och avsluten impro-
viserade. Dessutom ser fysi-
ken – eller rättare sagt bris-
ten på den – ut att kosta vik-
tiga poäng. Med bättre ork 
hade Nödinge inte missat 
chansen att avgöra kampen 
mot Alingsås. Vid ställning-
en 18-18 fick hemmalaget 
bollen, men kom inte ens till 
avslut. Återigen såg det ut 
som att det saknades en tanke 
om hur de ska agera.

– Det är riktigt att fysi-
ken inte är 
den bästa. Vi 
har mer att 
önska där. 
Problemet är 
att vi lämnar 
över ansvaret. 
Ingen kliver fram. Vi tvingas 
testa mängder av olika upp-
ställningar och mot Baltich-
ov fungerade inget, säger 
Markus Bengtsson.

I Nödingelägret talade 
man om en kollaps i borta-
mötet med Baltichov som 
aldrig var hotade. Torsdagens 
hemmamatch mot serietvåan 
Alingsås gav en poäng, men 
direkt efteråt var det med 
bitter eftersmak.

Betänketid
– Ja, det var tungt att vi 

inte lyckades gå ifrån i början 
av andra, å andra sidan kom 

vi tillbaka i 
matchen och 
nådde till sist 
en kvittering.

Med några 
dagars betän-
ketid kändes 

poängen mot Alingsås rik-
tigt bra.

– Det är en tämligen klar 
serietvåa vi möter och hade 
någon sagt till oss i början 

av säsongen att Nödinge 
kommer nog vara med och 
slåss bland de främsta plat-
serna i serien hade vi skrattat. 
Det är första året i tvåan och 
vi får ta lärdom, säger assiste-
rande tränaren Johan Flodin.

Glädjande för NSK är att 
Elina Mathiasson och även 
Catrine Aronsson har för-
stärkt truppen.

– Vi hade hoppats på Mi-
chaela Sjöstrand också, men 
hon har problem med ryggen. 
Vi får se hur det blir där. Sam-
tidigt gläds vi över att Catrine 
Aronsson har vaknat till liv. 
Det var en trevlig bekant-
skap med mycket energi. 
Precis vad vi behöver, menar 
Markus Bengtsson som också 
informerar om att Nathalie 
Löfvendahl har slutat.

– Vi lånade henne från BK 
Heid under tiden som bland 

andra Elina och Michaela var 
bortresta. Nathalie har bidra-
git med mycket, men tycker 
att det är lite långt att resa.

Även på söndag väntar det 
tuffa tag för Nödinges damer. 

Till Ale gymnasium kommer 
då serieledande Bjurslätt.
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HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 28-21

Rosendals IK 13 128 24
Fjärås HK 12 63 22
Rya HF 13 40 17
Hisingen 12 21 16
Särökometerna 12 -6 16
Frölunda 12 -8 15
Ale HF 13 16 8
Baltichov 13 -31 8
BK Banér 13 -144 6
Kärra HK 12 -19 4
ÖHK Göteborg 11 -243 0

Division 2 västsvenska västra dam
Baltichov – Nödinge SK 23-17 (11-9)
Mål NSK: Caroline Karlsson 4, Jes-
sica Edler 4, Gorana Vlahov 2, Sara 
Andréasson 2, Elina Mathiasson 2, 
Sofia Hvenfeldt, Johanna Bengts-
son, Catrine Aronsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Johanna Bengts-
son 2, Elina Mathiasson 1.

Nödinge SK – Alingsås HK 18-18 
(9-8)
Mål NSK: Jessica Edler 5, Sofia Olofs-
son 4, Caroline Karlsson 4, Elina 
Mathiasson 2, Sara Andréasson 2, 
Sofia Hvenfeldt 1. Matchens kurrar: 
Sofia Olofsson 2, Catrine Aronsson 1. 

Bjurslätt 11 91 20
Alingås HK 11 63 19
Drott 11 40 14
IK Baltichov 11 21 12
Nödinge SK 12 -6 12
Borås HK 84 11 -8 12
Torslanda 11 16 10
HP Warta 12 -47 9
Ulricehamn 11 -62 4
Kongelf 11 -108 0

Division 1 södra dam
IK Södra Dal – Ale IBF 11-1
Mål Ale: Självmål. Matchens kurrar: 
Jennie Hedberg 3, Emma Asplund 2, 
Pernilla Pettersson 1.

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2007-2006)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 9 januari i Bohushallen:

www.bohusfriidrott.se

Barnens Dansforum 
i Kungälv, Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show

TERMINSSTART 22-27 JANUARI 
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86

Hos oss får du pröva innan du betalar!

Bohus IF Bordtennis

Tränare sökes!
Bohus IF söker dig som vill träna 
barn och ungdomar i bordtennis. 
Bohus IF har sedan i höstas startat upp sin 
bordtennisverksamhet. Vi får hjälp av Göteborgs 
bortennisförbund idag med tränare och ledare, 
men nu måste vi få in folk som kan ta över och driva 
verksamheten vidare. Du behöver inte ha erfarenhet 
av bordtennis, då du kommer att få stöd och råd från 
de tränare vi har idag under våren.

Känner du att du kan bidra och vill hjälpa till att 
träna barn och ungdomar en dag i veckan är det 
bara att höra av sig till vårt kansli på 031-98 26 22 för 
ytterligare information. 

Tungt för slitet Nödinge
– Bara en poäng av fyra möjliga

Sofia Hvenfeldt försökte mot svårspelade Alingsås HK. Det blev till sist en poäng hemma mot serietvåan. Ett resultat som 
NSK fick vara nöjda med. Kvitteringen kom först två minuter föreslutet.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska dam
Nödinge – Alingsås 18-18
Baltichov – Nödinge 23-17

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


