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NÖDINGE. Spelet har 
gått i baklås, men skam 
den som ger sig.

Nödinge SK:s hand-
bollsdamer vände ett 
hotande nederlag i 
matchens absoluta 
slutskede.

– Skönt att vi fick en 
poäng med tanke på 
hur matchbilden såg 
ut, säger NSK-tränaren 
Markus Bengtsson.

Det blev en målsnål och spel-
mässigt ganska dålig hand-
bollsmatch mellan Nödinge 
och HP Warta i söndags. 
Därmed inte sagt att det 
inte var underhållande. Det 
bjöds tvärtom på stor drama-
tik.  I första halvlek hade NSK 
stora problem med anfalls-
spelet, men höll tätt bakåt. 
Efter paus hamnade laget i 
en måltorka som bara Sofia 
Hvenfelt, 16, hade medicin 
mot. Ensam höll hon Nö-
dinge kvar i matchen med 
fyra värdefulla mål. Match-
en såg förlorad ut vid ställ-
ningen 17-13 och nio minu-
ter kvar att spela. Då satsa-
de ett jagande hemmalag på 

tvåpunkt. Det gav utdelning 
samtidigt som Elina Mathi-
asson hittade rätt framåt. 
Plötsligt skiljde bara ett mål. 
Warta fick då ännu en gång 
denna eftermiddag mål på 
ett skott via blocket. Jessi-
ca Edlers säkra straffskytte 
räddade dra-
matiken och 
tavlan visade 
17-18 med 
Warta som 
b o l l f ö r a r e . 
Det aggressi-
va punktförsvaret stressade 
göteborgarna till nytt miss-
tag och Nödinge fick chansen 
att kontra. Jenny Jensdottir 
sprang in från kanten och 
visade mod, hjärta och vilja. 
Kvitteringen satt i nätet med 
bara sekunder kvar att spela.

– Jättekul för Jenny. Hon 
visade en härlig inställning 
och trots att hon hade bränt 
några lägen vågade hon ta 
avslut, berömmer Markus 
Bengtsson som trots den 
magra utdelningen ändå 
önskar att säsongen vore 
längre.

– Det ser bättre och bättre 
ut. Intensiteten på träningar-

na är en annan nu. Jag tror att 
det kan bli riktigt bra.

Varför vinner ni inte mot 
Warta, när ni ser ut att vara 
ett bättre handbollslag?

– Vi sätter inte våra lägen. 
Vi är inte tillräckligt heta i 
lägena och sen har våra re-

sultat säkert 
satt sig i hu-
vudet på en 
del av tjejerna.

Nödinge 
får vänta på 
sin första 

seger för året. På de åtta se-
naste matcherna har det bara 
blivit två poäng. Ett facit som 
ingen är nöjd med.

– Det skulle vara kul att av-
sluta snyggt och ta med oss 
lite positiv energi in i nästa 
säsong. Bakåt är vi nöjda. 
Släpper man 18 mål hemma 
så ska det betyda seger.

Tre matcher återstår, samt-
liga på bortaplan. Kongelf, 
Ulricehamn och Borås HK.

Nödinges damer räddade poäng
Kvitterade med sekunder kvar att spela

Nödinges målvakter, Ulrika Karlsson (bilden) och Carina Svensson släppte bara in nio mål 
per halvlek, ändå blev det ingen seger – fast kvitteringen med sekunder kvar att spela gav 
känsla av två poäng.

Arkivbild: Allan Karlsson
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NÖDINGE. Fröjereds IF 
gav Ale IBF en rejäl 
omgång i Ale gymna-
sium.

En tuff inledning på 
matchen sög både kraft 
och motivation från 
hemmalaget.

– Det är ingen hemlig-
het att det är jobbigt 
nu, säger lagledare 
Jerry Frii.

Ale IBF:s damer har fem 
matcher kvar i division 1 
södra. När klubben summe-
rar säsong-
en kommer 
de kanske inte 
dra på smil-
banden, men 
med lite efter-
tanke kommer 
erfarenheterna definitivt att 

vara många och lärorika.
– Ja, det vill jag lova. Vi har 

lärt oss mycket under den här 
säsongen, men nu är det svårt 
att hålla fokus och inställ-
ning till varje match. Det är 
inte så konstigt heller. Det är 
klart att motivationen tryter 
när man bara förlorar, säger 
Jerry Frii.

Ale IBF har dessutom haft 
ont om folk och en redan från 
början tunn trupp blir extra 
sårbar när sjukdomar slår till.

– Vi hade tolv spelare 
i sjukstugan förra veckan. 

Det är hårda 
bandage för 
vilken klubb 
som helst, 
menar Jerry.

Onsdagens 
match mot 

Fröjered är inte mycket att 

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Fröjereds IF 3-13 (1-5,1-4,1-4)

BOHUS. Sugen på mål-
frossa?

Besök Bohushal-
len när Surte IS IBK:s 
damer är i elden.

I lördags utklassades 
Herestads AIF med 
hela 26-0.

Utklassade, överkörda, för-
nedrade och ja…vilket är det 
starkaste ordet när ett lag 
knappt lånar ut bollen till sin 
motståndare?

– Det är inte direkt spän-
nande när vi spelar, men det 
är ju kul att se mål. Jag tror 
inte Herestad var över på vår 
planhalva mer än tio gånger 

totalt under matchen. Det 
är ju inte kul för någon när 
det blir så här, men vi måste 
göra den här resan. Vi har ett 
antal spelare som helt enkelt 
är för bra för att spela på den 
här nivån, 
säger Surte IS 
IBK:s Peter 
Sandblom.

I laget är 
C a r o l i n a 
Björkner, Sandra Svensson 
och Emelie Södergren oer-
hört tongivande, men även 
tjejer födda 1996 imponerar. 
Surte leder serien utan att 
ha tappat en enda poäng. På 
onsdag väntar derby, då Ale 

IBF:s B-lag gästar Bohushal-
len.

– Det kanske kan bli lite 
motstånd, de lär ju ha ett bra 
tempo i kroppen. Allt beror 
ju givetvis på vilka spelare 

de väljer att 
ställa upp 
med, säger 
Peter Sand-
blom.

Surte IS 
IBK leds av Tommi Pasanen 
som var med under klubbens 
resa till division ett för ett 
antal år sedan. Vid sin sida 
har han Jari Sörsti, pappa till 
jättetalangen Malin Eriks-
son som tvingats rehabträna 

hela säsongen, samt Martin 
Ebsworth.

– Det är en stjärntrio vi 
har och stämningen är på 
topp. Det är ett bra drag i 
föreningen igen och nästa år 
hoppas vi att Malin Eriksson 
är med på plan igen, säger 
Peter Sandblom.

Om så blir fallet lär divi-
sion tre också bara bli en 
genomfartsdivision.
Mål SIS: Carolina Björkner 10, Sandra 
Svensson 4, Emmelie Södergren 4, 
Josefin Gullbrandson 2, Lina Anders-
son 2, Jenny Söderlund, Natalie Hjer-
berg, Clara Lundberg, Sofia Hellström 
1 vardera.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ann-Sofie Johansson och hennes kamrater i Ale IBF har Ann-Sofie Johansson och hennes kamrater i Ale IBF har 
det jobbigt.det jobbigt.

Surte IS IBK utklassar allt motstånd

säga om. 1-5 efter första pe-
rioden gjorde en redan tuff 
uppgift ännu svårare. Fröje-
reds IF var dessutom på spel-
humör och då är det lätt att 
det rinner iväg.

– Vi gör ingen bra match, 
så enkelt är det, säger Jerry 
uppriktigt.

Närmast väntar Hovsha-
ga borta på lördag. Höstens 
möte slutade 2-2 och här 

finns alla möjligheter att re-
parera självförtroendet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fortsatt tungt för Ale IBF:s damerFortsatt tungt för Ale IBF:s damer BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           123
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   99
3. Bengt Jinfors/Karl-Axel Karlsson   90

INNEBANDY
Division 4 Göteborg, damer
Surte IS IBK - Herestads AIF 26-0


