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FOTBOLL

HANDBOLL

Träningsmatch
Romelanda – Edet FK 2-0 (0-0)

Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 34-31 (19-16)
Mål Ale: Peter Welin 7, Joakim Samu-
elsson 7, Kim Sandberg 7, Andreas 
Johansson 5, Nicklas Svensson 2, 
Niklas Ericsson 2, Fredrik Johans-
son 1.
Matchens kurrar: Andreas Johans-
son 2, Kim Sandberg 1. 

Division 2 västsvenska västra
Torslanda HK – Nödinge SK 26-16
Mål NSK: Caroline Karlsson 4, Jes-
sica Edler 3, Sofia Olofsson 3, Sara 
Andréasson 3, Johanna Bengtsson 
2, Jenny Jensdottir 1. Matchens 
kurrar: Caroline Karlsson 2, Sofia 
Olofsson 1. 

Alingås HK 13 83 22
Bjurslätt 13 82 22
Drott 12 40 15
Torslanda 13 33 14
Borås HK 84 13 -11 14
HP Warta 13 -20 13
IK Baltichov 12 17 12
Nödinge SK 14 -24 12
Ulricehamn 13 -85 4
Kongelf 14 -115 2

Division 4 Göteborg, damer
Ale HF – Rya 14-17 (7-8)
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 
2, Sara Johansson 1.
Kommentar: Den första halvleken 
var jämn och tuff. I den andra akten 
fortsatte viljekampen, men mot 
slutet kom tröttheten hos hem-
malaget som gjorde alltför många 
tekniska fel.

ÅRSMÖTE
måndag 27 februari

kl 19.15 i Bohusgården

Ev. motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast måndag 13/2.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

BOHUS IF INBJUDER TILL

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Stig Christensson/Nils Lindström   115
2. Per Karlsson/Ole J Jensen         106
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson  98
4. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson         87
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            81

LÖDÖSE. I lördags 
avgjordes finalen i GP-
pucken i Scandinavium.

Det var ett starkt 
västgötalag som tog 
hem segern med 3-0 
mot Skåne.

Två glada aletjejer 
tog emot guldpokalen.

Anja Björklund, 11 från Så-
landa och Jennifer Knuts-
son, 11 från Skepplanda 
kunde med stolthet snöra 
av sig skridskorna efter lör-
dagens imponerande seger i 
GP-pucken. 

Till vardags spelar de med 
LN 70 som har sin hemvist 
i Lödöse, men nu var de ut-
plockade till ett lag med spe-
lare från hela Västra Göta-
land.

Glada segrare. Anja Björk-
lund och Jennifer Knutsson 
tog emot guldpokalen efter 
finalen i GP-pucken.

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tog guld i Scandinavium
– Aletjejernas lag vann GP-pucken

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

ALETORG

HELGENS MATCHER
I ALE GYMNASIUM 

Söndag 12 februari
H div 6 V      13:30
Nödinge - BK Heid 2        

D div 2 V      15:00
Nödinge - HP Warta

Välkomna!
MATCHSPONSOR
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Det blev en överraskande 
fjärde plats för Vårvindens 
härliga U15 lag i Svenska 
Cupen. I laget spelade Lisa 
Johansson, Sofia Olsson, 
Jennie Kornesjö, Fredrik 
Longnell, Linus Olsson 
och Linus Lilja. I den 
direkt avgörande grupp-
spelsmatchen för vidare av-
ancemang till semifinal så 
stod Fyrisfjädern BMK för 
motståndet. Detta är Sveri-
ges största och på senare år 
mest framgångsrika klubb 
i svensk badminton. Klub-
ben finns i Uppsala och det 
var också där turneringen 
spelades. Varje match spe-
lades i bäst av 9 matcher. 
Vid ställningen 4-4 så spe-
lade Linus Olsson den av-
görande singelmatchen. 
Detta gjordes inför en fa-
natisk hemmapublik. Linus 
spelade fantastiskt bra och 
vann en rafflande, nervös 
och jämn match. Detta var 
en av många goda insat-
ser som lade grunden till 
framgången. I övrigt ingen 

nämnd och ingen glömd. 
Väl i semifinal så mötte 
Vårvinden BMK sin ”över-
man” i form av slutsegraren 
Skogås BMK från Stock-
holm.

Coacherna Mats-Len-
nart Hansson, Hampus 
Hjortberg och Chris-
ter Lilja var rörande över-
rens om att denna fram-
gång lovar gott inför fram-

tiden. Fem av lagets sex 
spelare är första års U15-
spelare. Vi passar även på 
att hälsa såväl etablera-
de som nybörjare välkom-
na till klubben. Vårvinden 
BMK håller till i Alelyck-
ans Sportcenter i Gamles-
tan. För mer information så 
besök gärna vår hemsida.

❐❐❐

Framgångsrika badmintonspelare i Vårvinden. Högst upp 
från vänster Linus Lilja, Sofia Olsson, Fredrik Longnell, Lisa 
Johansson, Linus Olsson och Jennie Kornesjö.

Sittande från vänster: Mats-Lennart Hansson, Hampus 
Hjortberg och Christer Lilja

Framgångar för Vårvinden i lag-SMFramgångar för Vårvinden i lag-SM

TORSLANDA. Nödinge 
rasar i tabellen.

Från att ha varit med 
och slagits i serietop-
pen är laget nu trea 
från slutet.

– När vi är bra är vi 
riktigt bra, men när vi 
är dåliga är vi nästan 
inte närvarande, kon-
staterade NSK-tränaren 
Markus Bengtsson efter 
lagets platta fall borta 
mot Torslanda HK.

Sju raka matcher utan seger 
är ingen trend som Nödinge 
SK gläds över. 
Så även om 
Nödingelägret 
talar om både 
höga dalar och 
djupa svackor 
säger resultaten att det mest 
har varit dikesköringar under 
2012. Oavgjort mot seriele-
dande Alingås HK är det enda 
minnesvärda, resten har bestått 
av klara förluster.

– Jag tycker vi har haft ett 
bra snack efter varje match, 
men den där uppryckningen 
som man alltid hoppas på har 
uteblivit. Min bedömning är 
ändå att tjejerna har ett större 
spel i sig och vi vet att de kan 

prestera betydligt bättre. Vi 
faller på grund av dålig inställ-
ning och det är frustreran-
de att se. Nu måste vi få upp 
tempot och intensiteten på 
träningarna för det återspeg-
las alltid i matcherna, analyse-
rade Markus Bengtsson.

Nödinge hängde med bra i 
första halvlek och med bättre 
utdelning hade de kunnat leda 
i paus, nu låg de istället under 
med två bollar. Tio minuter in 
i andra halvlek gick tåget.

– Ja, det kändes som att vi 
satt kvar i omklädningsrum-
met. De ryckte till sig en större 
ledning och vi orkade inte 

komma tillba-
ka. Vårt mål-
vakts- och för-
svarsspel fung-
erade inte idag.

På söndag 
väntar HP Warta i Ale gym-
nasium.

– Det blir förhoppningsvis 
vårt gamla goa lag fast med en 
helt ny inställning, sa en för-
hoppningsfull Markus Bengts-
son.

Det är tätt i tabellen och 
Nödinge kan fortfarande nå en 
hyfsad placering, men då måste 
förlusttrenden brytas omgåen-
de – med start på söndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

På med blåstället. Nödinge SK måste visa bättre vilja och inställning om laget ska kunna På med blåstället. Nödinge SK måste visa bättre vilja och inställning om laget ska kunna 
bryta förlusttrenden i division två. Sara Andréasson gjorde tre mål borta mot Torslanda bryta förlusttrenden i division två. Sara Andréasson gjorde tre mål borta mot Torslanda 
HK, men det räckte föga.HK, men det räckte föga.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Torslanda HK – Nödinge SK 26-16

Nödinge SK fortsätter tappa markrtsätter tappa mark
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BBBBaaassskkkkeeetttssskkkkooollllaaa
Nybörjargrupp för flickor födda -04 - 05

Lördagar kl 10-11 • Ledethallen

BBBBaaassskkkkeeettt LLLLeeekkkk &&&& BBBBooollllllll
för flickor och pojkar födda -05 - 07
Lördagar kl 11-12 • Ledethallen

Ingen föranmälan • Välkomna!

SAMARBETSPARTNER


