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NÖDINGE. Kärntruppen 
är vass och kan placera 
Nödinges handbollsda-
mer i toppen i division 
två.

Problemet är att för-
utom stommen är det 
ont om spelare.

Nya tränaren Mats 
Olofssons främsta 
utmaning blir att få 
ihop ett helt lag.

Det är glest med spelare när 
Nödinge SK:s handbollsda-
mer tränar i Ale gymnasium. 
I Kortedala cup fick laget 
spela utan avbytare, men 
gjorde det med bravur. Laget 
gick till A-slutspel och åkte 
ut i sextondelsfinalen.

– Vi får göra det bästa av 
det vi har, men vår förstaupp-
ställning är så bra att vi ändå 
kan bli bättre än i fjol då vi 
slutade sexa, säger målvakten 
Idah Hessfelt.

Att laget har svårt med 

rekryteringen av nya spelare 
samtidigt som en del äldre 
faller ifrån har naturliga 
orsaker.

– Vi har haft en del gravidi-
teter i laget och alla kommer 
tyvärr inte tillbaka, sedan 
lockar Göteborgsklubbarna 
och unga talanger försvinner 
tidigt, säger niometaren Sara 
Andréasson.

Lagom takt
Inför årets säsong är målet 
att försöka slussa upp ett 
antal juniorer, men det måste 
gå i lagom takt, anser Mats 
Olofsson som är ny A-lags-
tränare.

– Det är stor skillnad på 
senior- och juniorhandboll. 
Tjejerna måste få chansen 
att bygga upp sig fysiskt och 
även om behovet är stort av 
att komplettera damtrup-
pen får vi vara försiktiga med 
juniorerna.

Mats Olofsson kommer 
närmast från Kungälvs HK, 
där han varit ungdomsle-
dare i flera år. Nödinge har 
han dock bra koll på efter-
som dottern Sofia Olofsson 
spelar i laget. När Ale HF 
och Nödinge SK försökte sig 

på ett samarbete på damsidan 
var Mats assisterande tränare 
till Preben Justesen.

– Det här blir mitt första 
seniorlag och en helt ny 
utmaning. Vi har en bra 
stämning i truppen och 
jag ser verkligen fram mot 
säsongen. Grunden i hand-
boll är ett bra försvarsspel 
och där ser jag redan att vi 
ligger väl framme. Flera 
av tjejerna är riktigt starka 
och vi har dessutom tre rik-
tigt bra målvakter (Carina 
Svensson, Ulrika Carlsson 
och Idah Hessfelt), säger 
Mats Olofsson optimistiskt.

En tät defensiv ska gene-
rera många tillfällen att 
kontra och där spelar som 
vanligt Caroline Karls-
son en nyckelroll. Till skill-
nad från i fjol är mittnian 
Catrine Aronsson och 
Elina Mathiasson med från 
start. Motståndarlagen i årets 
serie är inte heller något som 
skrämmer.

– Aranäs kommer uppi-
från och ska vara bra, men 
annars är det inget som vi på 
förhand känner oss särskilt 
oroade för. För oss blir det 
viktigast att undvika skador 

och sjukdomar. Det har vi 
inte råd med, avslutar Idah 
Hessfeldt och Sara Andréas-
son.

Nödinges damer premi-
ärspelar i Ale gymnasium på 

onsdag i denna veckan och då 
står Varberg för motståndet.

NÖDINGE. Ale HF har 
fått tillökning.

Truppen är nu så stor 
att klubben anmält tre 
lag till seriespel.

Konkurrensen har 
höjt kvalitén på trä-
ningarna och mycket 
talar för att det kan bli 
ett roligt handbollsår 
på herrsidan.
Kim Wahlgren fick ta över 
mitt i säsongen förra året. 
Turbulensen fick konsekven-
ser och en del spelare slutade. 
Nu råder andra tongångar. 
Kim gav spelarna två veckors 
extra sommarledighet och när 
killarna återvände hade de 
dessutom med sig ett koppel 
nya spelare.

– De verkar trivas i klubben 
och talar gott om att spela i Ale. 
Det har fört med sig att fler vill 
ansluta. Nu är vi så pass många 
att vi kan anmäla både ett A-, 
B- och C-lag till seriespel. Det 
är väldigt kul och konkurrens 
är utvecklande. Killarna vet att 
det är kamp om varje position, 
säger Kim Wahlgren efter 
onsdagens sena träning.

Samtidigt som etablerade 
spelare söker sig till Ale HF är 
också ett antal egna unga för-
mågor på väg att ta plats. En 
av dem som imponerar mest 

är Simon Liljeblad, 18, och 
Johan Lövgren, 19.

– De utmanar om en plats 
på vänsternio, där Kim Sand-
berg gjorde en stark säsong 
i fjol. Än hårdare är konkur-
rensen på mittnio. Rikard 
Bäckström, Niclas Svens-
son och Jonatan Cederholm 
får nu mäta sig med Niklas 
Bernhardtz från HP Warta. 
Det är ett fantastiskt nyför-
värv. Han har en unik blick för 
spelet och en förmåga att även 
ta avslut själv. Tyvärr har han 
lite ont i en axel, vi får se hur 
det utvecklar sig, säger Kim 
Wahlgren utan att låta allt för 
oroad. Han har ju lite att välja 
bland…

I förra veckan deltog laget i 
Kortedala cup och svarade för 
sin bästa insats någonsin. Det 
skvallrar lite om vad som even-
tuellt komma skall. Ale HF 
förlorade först i A-slutspelets 
semifinal.

– Det såg väldigt bra ut, 
ändå ligger vi lite efter med 
fysiken. Det försöker vi ta igen 
nu. Vi har kört en hel del tuffa 
pass sista veckan, säger Kim 
Wahlgren.

Till helgen startar seriespe-
let med hemmapremiär mot 
IK Celtic. Ales tränare vet vad 
han vill se.

– Jag vill att vi spelar 
enkelt, rullar igång behärs-
kade anfall där vi väntar in 
läget innan vi går på avslut. 
Sedan har vi kanske seriens 
två vassaste kontringsspelare 
i Joakim Samuelsson och 
Peter Wehlin, får vi chans 
att kontra ska vi utnyttja deras 
speed, avslutar Kim Wahlgren 
som tippar Ale HF i toppen på 
årets division tre.

Förutom A-laget i division 3 
västsvenska västra har Ale HF 
ett utvecklingslag i division 4 
och ett C-lag i division 6.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Velebit 1-1 (1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar: Gustav Vegelius 3, Henrik 
Andersson 2, Moha Abdulrazek 1.

Edet FK – Tölö 2-3 (0-1)
Mål EFK: Marcus Olsson, Jonathan 
Gustafsson.

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargön 7-0 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Svante 
Larson, Nicolas Lines, Linus Carls-
son, Daniel Larson, Niclas Hylander.
Matchens kurrar: Tobias Ottosson 
3, Jonathan Svensson 2, Nicolas 
Lines 1.

Halvorstorps IS 18 47 52
Gerdskens BK 18 53 46
Skepplanda BTK 18 40 39
Göta BK 18 23 36
Östadkulle SK 18 27 33
Sollebrunn 18 -4 27
Trollhättans FK 18 6 24
Upphärads IS 18 -16 16
Wargöns IK 18 -25 15
Sjuntorps IF 18 -18 13
Trollhättans BOIS 18 -29 13
Lödöse/Nygård 18 -104 0

Division 6 Alingsås
Långared – Alvhem 5-2 (2-2)
Mål AIK: Martin Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Komarken 2-1

Färjenäs – Älvängen 2-6 (0-2)
Mål ÄIK: Patrik Gentoft 3, Johan 
Karlsson 2, Mattias Ögren. 

Nol – Hyppeln 1-0 (0-0)
Mål NIK: Johan Karlsson.

Bosna – Surte 4-2 (2-0)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Jens Nilsson.

Division 7D Göteborg
Bohus – Fotö 1-5 (0-3)

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Örby 0-3 (0-2)
Matchens kurrar: Josefin Claesson 3, 
Mathilda Errind 2, Lotta Hillebjer 1.

Division 4A Göteborg
Guldheden – Älvängen 1-0 (0-0)
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Anki Olsson 2, Evelina Lidman 1.

Kärra KIF 13 35 40
Mossens FC 14 29 34
Göteborgs FF 13 31 32
Älvängens IK 13 9 30
BK Häcken 14 8 27
Kungälvs FF 13 2 26
Guldhedens IK 13 0 26
Ytterby FC 14 -10 22
Lindholmens BK 12 -38 20
Stenkullen 13 -66 18

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Jung/Kvänum 
6-1 (3-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Jessica Johannesson, 
Tilda Magnusson Tell.

Division 5 Göteborg
Zenith/Hjuvik – Ahlafors 4-0 (1-0)

Spelarbrist i Nödinge

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Andréasson och Idah Hessfeldt i Nödinge SK handboll 
ser fram mot säsongen, men har respekt för att det kan bli 
svårt då truppen är mycket trunn. I Kortedala cup fick laget 
spela sista matchen utan avbytare.

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

Denna dag har du möjlighet 
att prova på att rida.

Om du redan kan rida, 
ta med någon som inte kan.

Det kostar bara 40 kr att 
testa och då kan du antingen 

välja att rida ponny i  
lilla manegen eller häst  

i stora manegen.
Stora och små, vuxna och 

barn. Café och korvgrillning  
under dagen! Välkomna!

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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LÖRDAG 15/9 
SÖNDAG 16/9

i Surte (vid fågeldammarna)

SM individ lördag kl 11.00
SM lag söndag kl 11.00

Välkomna!

Förstärkt Ale HF siktar uppåt

Kim Wahlgren, Ales tidigare kantvapen, är numera A-lags-
tränare. I år gör han sin första säsong från start. Arkivbild: 
Allan Karlsson

ALE HF 2012-13
Tränare: Kim Wahlgren.
Lagledare: Frank Wahlqvist och 
Anton Slehuber.
Nya: Niklas Bernhardtz, Carl-Fred-
rik Brunström, Simon Liljeblad, 
Johan Lövgren, Daniel Rehn, Filip 
Wiklund (målvakt).
Återvändare: Christoffer Ung, 
Christoffer Engström ,Jonas Ahl-
berg (efter skada),
Placering i fjol: 9:a.
Mål 2013: ”Att vara med i toppen”.


