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Nödinge SK
HANDBOLL

Ge ett bidrag till din lokala förenings verksamhet!
Kuusakoski Recycling och Nödinge SK har en gemensam 
kampanj. Den 19 maj kan du lämna järn- och metallskrot 
samt blybatterier på Börjessons Mekaniska i Nödinge.  
Handbollsverksamheten får marknadsmässig ersättning 
för insamlat skrot.

Har ni större mängder skrot?  
Vi kan hämta på annan plats, kontakta Johan Holmgren, 
Kuusakoski Recycling i Stenkullen, 031-330 71 13

Stöd Nödinge SK Handboll
Lämna järn- & metallskrot till vår  
insamling och gör en insats för miljön

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 

Ale HF:s yngsta spelare i ”Boll & lek” har haft avslutning 
efter en fantastisk säsong. 35 barn träffades i Skepplan-
da idrottshall. Samtliga erhöll var sin t-shirt, vilket var 
mycket uppskattat. Därefter skedde en gemensam prome-
nad upp till hinderbanan i Skepplandaskogen där vi lekte 
och upptäckte naturen. Sedan återtåg till hallen där vi 
grillade och fikade i det underbara vårvädret. Under sä-
songen har Boll & lek erbjudit handbollsträning för totalt 
75 barn med ett snitt varje lördag på drygt 25 aktiva. Vi 
ser fram emot kommande säsong!

Säsongsavslutning för Ale HF:s yngsta

SKEPPLANDA. Skepp-
landa tog en klar seger 
över Sollebrunn i årets 
första hemmamatch.

Gästerna satte aldrig 
hemmalaget på något 
större prov och det 
kommer krävas betyd-
ligt mer för att hota 
SBTK på Forsvallen i år.

– Vi har en stigande 
formkurva, säger 
assisterande tränaren 
Jimmy Johansson.

Matchen var inte mer än sju 
minuter gammal när planens 
dominant Mattias Johans-
son distinkt tryckte upp 1-0 
efter en fin passning av Linus 
Carlsson.

– Båda är rejält på gång nu. 
Mattias verkar trivas på plan 

och gör det mesta rätt, kon-
staterar Jimmy Johansson.

Som när Skepplanda 
punkterade första halvlek 
med 3-0. Mattias Johansson 
drev bollen från egen plan-
halva hela vägen till offensivt 
straffområde där han serve-
rade tvåmåls-
skytten Jo-
natan Svens-
son bollen. 
Dessförinnan 
hade Chris-
tian Rönkkö 
givit hemmalaget ledning-
en med 2-0 efter en snygg 
hörnvariant signerad Svante 
Larson, Oscar Friis skarv och 
Niclas Hylanders seger i luft-
rummet. Plötsligt låg bollen 
fri och Rönkkös näsa för mål 
straffade Sollebrunn som 

hade stora problem under 90 
minuter.

– Det var ett svagt mot-
stånd idag. Sollebrunn har 
en hel del att jobba med 
och hotar oss aldrig, menar 
Jimmy Johansson.

I andra halvlek tilldöms 
gästerna en 
straff som blir 
lagets enda 
reducerings-
mål. Skepp-
landa gjorde 
även tre mål 

efter paus. Jonatan Svens-
son, Svante Larson och Johan 
Larsson. Efter två omgångar 
har SBTK visat att de blir att 
räkna med även i år.

– Vi har gjort två bra 
matcher. Även i premiärför-
lusten mot Göta BK gjorde vi 

en stark insats, men fick ingen 
utdelning. Jämfört med trä-
ningsmatcherna så har vi fak-
tiskt presterat helt okej. Kan 
vi få med oss ytterbackar-
na mer i det offensiva spelet 
och bli lite kyligare när vi er-
övrar bollen kan det här bli 
riktigt bra. Vårt mål är att ha 
ett stort bollinnehav, avslutar 
Jimmy Johansson.

Närmast på tur står Lödös-
te-Nygård IK. Ett derby som 
spelas redan idag, läs tisdag. 
Lödöse-Nygård har inte 
spelat sedan storförlusten, 
1-12, borta mot Gerdsken.

Skepplandas första skalp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jonatan Svensson blev tvåmålsskytt på Forsvallen när 
Skepplanda besegrade Sollebrunn med klara 6-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 6-1

Holmén ny tränare för Surte BK Nödinge kryssade 
i ännu ett derby
NÖDINGE. Hoppet var 
inställt på en trepo-
ängare, men slutade 
med ett kryss.

För Nödinges del 
var det ändå halv 
revansch.

– Ja, med tanke på 
att vi förlorade en trä-
ningsmatch mot Surte 
inför säsongen så ska 
vi kanske vara nöjda 
trots allt, sa NSK-trä-
naren Bengt Almqvist.

Fast om sanningen ska fram 
var nöjd det 
sista som 
Almqvist var 
efter den 
o a v g j o r d a 
d e r b y m a t -
chen i sön-
dags kväll.

–Jag är besviken på att vi 
inte spelar bättre, att pass-
ningsspelet är under all 
kritik och att vi slarvar i 
mängder. Jag vet ju vad kil-
larna kan. Det visade vi dels i 
bortasegern mot Zenith dels 
i 1-1-matchen mot Älväng-
en, menade han.

Surte IS FK tog ledning-

en med 1-0 i första halvlek. 
Ett mål som föranleddes av 
ett misstag i NSK-försvaret. 
I en match som hemmalaget 
uppfattade som tämligen 
lugn delades det ut mäng-
der av gula och röda kort.

– Vi fick varsin gubbe ut-
visad så det må väl vara hänt, 
men ärligt talat så hade inte 
domaren en av sina bästa 
dagar. Om vi var dåliga så 
var vi inte ensamma om det, 
sa Almqvist.

Knappt fem minuter 
före slutet fick Nödinge sin 

chans. Adey 
Hayek revs 
ner och 
domaren 
pekade på 
straffpunk-
ten. Rasmus 

Ekström gjorde inget miss-
tag.

– Skönt att vi fick med oss 
en pinne i alla fall, summera-
de Bengt Almqvist som im-
ponerades av bandyliraren 
Lasse Karlsson på Surtes 
mittfält.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Surte IS FK 1-1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Bandyn vilar 
inte om nu någon 
trodde det.

I Surte BK är förbe-
redelserna inför nästa 
säsong i division ett i 
full gång.

Sedan en tid tillbaka 
är det klart att forne 
backen Robert Holmén 
återvänder – denna 
gång som tränare.

Sakta men säkert formar 
Surte BK sin trupp inför sä-
songen 2012-2013. Här finns 

för tillfället både kända och 
mindre bekanta namn. No-
teras bör att åldermannen 
Fredrik Theluas givit klar-
tecken för spel ännu ett år. 
Återvänder gör också Jens 
Samuelsson efter ett år i 
Mölndal. Dessutom är det 
klart att försvarsklippan An-
dreas Linde fortsätter.
Det kanske mest intressan-
ta nyförvärvet finns dock på 
ledarsidan. Robert Holmén 
som spelade för klubben 
under 2000-2006 är nu till-
baka som huvudtränare. Han 

är nu 44 år och för bandyvän-
nerna i Surte en mycket kär 

återvändare.

– Truppen fylls på i rask takt

TRUPPEN JUST NU

Adam Rohr
Johan Janebrink
Simon Andreasson
Olle Smedberg
Tobias Magnusson Motéus
Jakob Rosberg
Lars Larsson
Tommy Bergestig
Arvid Pearson
Oskar Belzons
Jonas Eriksson

Eddie Ingebro
Sebastian Ingebro
Jesper Lindström
Jonas Albinsson
Anton Andersson
Carl Sundberg
Fredrik Thelaus
Jens Samuelsson
Andreas Linde
Robert Holmén, tränare

Lördag 19 maj är det premi-
är för Ale Torgs vårlopp. Det 
är OK Alehof, Bohus IF:s fri-
idrottssektion och företagar-
föreningen Ale Torg som står 
bakom arrangemanget som 
också stöds av ett stort antal 

partners och sponsorer.
Loppet vänder sig till alla 

som gillar lite friska tag. 
Sträckan är 5,4 km och sling-
an går runt Ale Torg och de 

närliggande bostadsområ-
dena.

Deltagarna väljer själva 
om de vill springa, lunka 
eller gå. För den som vill ta 

det ännu lugnare arrangeras 
Hälsospåret. Även knattar är 
välkomna att springa en kor-
tare stäcka på förmiddagen. 
Det går bra att föranmäla sig 
till Ale Torgs vårlopp.

❐❐❐

Premiär för Vårlopp på Ale Torg


