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Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs 2-0 (2-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat 2. Matchens 
kurrar AIF: Edwin Pearson 3, Jihad 
Nashabat 2, Johan Elving 1.

Edet FK – Stenungsund 0-4 (0-2)

Grebbestad 20 30 43
Stenungsund 20 19 41
Skoftebyns IF 20 21 36
Stångenäs AIS 20 29 35
Vänersborgs IF 20 -3 31
Kärra/KIF 20 -10 28
Ahlafors IF 20 3 27
Gunnilse IS 20 -8 27
Västra Frölunda 20 2 26
Älvsborgs FF 20 -10 21
Edet FK 20 -34 12
Melleruds IF 20 -39 10

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Hedared 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Niklas Antons-
son 3, Patric Skånberg 2, Markus 
Samuelsson 1.

Säven/Hol – Göta 1-1 (0-1)
Mål GBK: Joacim Lengrot.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Wargön 2-5 (2-1)
Mål AIK: Björn Gidlund, Christian 
Hansson.

Lödöse/Nygård – Trollhättans 
BoIS 0-10 (0-1)

Västerlanda – Trollhättan Syr. 
2-5 (2-1)
Mål VGoIF: Tito Matonbila, Markus 
Pekki.

Trollhättans FF – Hjärtum 2-2 (2-1)
Mål HIS: Marcus Algevi, Constantin 
Rosu.

Division 6D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)
Mål NSK: Hanef Ahmed. Matchens 
kurrar NSK: Marcus Larsson 3, Hanef 
Ahmed 2, Harris Avdic 1.

Älvängen – Zenith 2-0 (0-0)
Mål ÄIK: Simon Liljeblad, Rasmus 
Eriksson. Matchens kurrar: Markus 
Hedberg 3, Albin Leyonlund 2, 
Samuel Ingvarsson 1.

Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)
Mål NSK: Boban Ilic. Matchens kurrar 
NIK: Michael Hintze 3, Boban Ilic 2, 
Niklas Axelsson 1.

Division 2 Västergötland S
Holmalund – Skepplanda 6-1 (2-1)
Mål SBTK: Mikaela Ögren.
Matchens kurrar: Maria Eloranta 3, 
Mikaela Ögren 2, Matilda Errind 1.
 
Lödöse/Nygård – Borås GIF 0-3

Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 
23-18 (10-8)
Mål NSK: Jessica Petersson 8, Sara 
Andréasson 4, Jessica Edler 4, 
Johanna Bengtsson 2, Malin Karls-
son 2, Michaela Sjöstrand 2, Linnéa 
Tydén Busck 1. Matchens kurrar: Ida 
Hessfeldt 2, Jessica Petersson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 27-19 (12-8)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Jo-
han Lövgren 6, Niklas Bernhardtz 4, 
Mikael Forsberg 4, Anton Thunberg 
3, Fredrik Johansson 2, Marcus Hy-
lander och Martin Olsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Niklas Bernhardtz 1.

ALINGSÅS. Skepplanda 
BTK:s damer hade 
inget att hämta mot re-
dan klara seriesegrarna 
Holmalund.

Gästerna hängde med 
bra fram till pausvilan.

– Seriens överlägset 
bästa lag, säger SBTK-
tränaren Stig Persson.

Siffrorna talar sitt tydliga 

språk. Holmalund var klas-
sen bättre än SBTK, som 
ändå stred tappert så länge 
man orkade.

– Vi ska-
pade fler mål-
chanser den 
här gången än 
vad som var 
fallet i våras. Vi hade behövt 
sätta dit någon mer boll i 
första halvlek, förklarar Stig 

Persson.
När hemmalagets Elin 

Johansson satte 3-1 tre 
minuter in 
på den andra 
akten var det 
ridå ner för 
SBTK. Ytter-
ligare tre HIF-

mål gjorde att slutresultatet 
skrevs till hela 6-1.

– Nu återstår en match 

innan säsongen är över. 
Tjejerna har gjort det jätte-
bra och ska förhoppningsvis 
kunna sätta punkt med en 
seger hemma mot Äspered 
på söndag, avslutar Stig Pers-
son.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer har 
fått sänka sin målsätt-
ning.

Med två nyckelspela-
re knäskadade handlar 
det nu om att rädda 
kontraktet.

I premiären visade 
NSK ändå en segervilja 
som kan överraska fl er 
än Östra Göteborg 415.

Tony Lind-
skog och 
Jimmy Smed-
berg var med 
och förde upp 
Nödinges handbollsdamer 
till division ett i slutet på 
90-talet. Nu är radarparet 
tillbaka igen, men förutsätt-
ningarna ser denna gång 
annorlunda ut. Materialet är 
tunt – tunnare än förväntat.

– Vi hade väl inte räknat 
med att tappa två målvak-
ter och få två nyckelspelare 
långtidsskadade. Nu handlar 
det om att överleva den här 
säsongen, säger Tony Lind-
skog.

Nyckelspelarna är Elina 
Mathiasson och Catrine 
Aronsson som båda har 
drabbats av allvarliga knä-
skador. 

– Det är korsbanden, men 
båda är vid gott mod och 
rehabtränar tillsammans 
med oss. Catrine ska opere-
ras och får ställa in siktet på 
nästa säsong. Det är natur-
ligtvis jättetråkigt, men nu 
får andra kliva fram, menar 

Tony Lindskog.
Den effekten fick hem-

mapubliken uppleva i pre-
miären i söndags. Nödinges 
damer släppte aldrig kom-
mandot och anförda av Jes-
sica Petersson som i brist 
på niometare har fått lämna 
sin kantposition lyckades de 
blå eleganterna kontrollera 
matchbilden.

– Vårt försvarsspel är sta-
bilt matchen igenom och Ida 
Hessfeldt gör sin bästa insats 
hittills mellan stolparna. De 
försökte överraska oss med 
ett offensivt försvarsspel, 
men det var ingen nyhet. Vi 
var förberedda på det och 
lyckades hantera det ganska 

bra, säger Jimmy Smedberg.
Nödinge ledde med två 

bollar i halvlek och stärkta 
av insatsen svarade de för 
en ännu bättre andra del av 
matchen.

– Tjejerna visade en hetare 
vilja och det är som bekant 
viktigt i handboll. Även om 
vi vann så vet vi att det finns 
ytterligare en växel att lägga 
i. Alla är inte fulltränade än 
och det finns mer att begära 
både offensivt och defensivt 
– fast idag var segern vikti-
gast, anser Jimmy Smedberg.

Lagledningen presente-
rade en joker, då målvakten 
Amanda Lindskog byttes in 
vid tre straffkast. Hon räd-
dade samtliga.

HÄLSÖ. Nol hade 
chansen att hänga på 
den absoluta toppen i 
division 6 D Göteborg.

Den tog laget inte 
vara på.

Hälsö vann med klara 
siffror.

Efter förra veckans der-
byseger över Nödinge var 
förväntningarna stora inför 
bortamötet med Hälsö. Om 
Nols insats 
senast var 
100%-ig var 
lördagens raka 
m o t s a t s e n . 
Ingen gick att 
känna igen och Hälsö utklas-
sade gästerna i 90 minuter. 
Hemmalaget fick ett tidigt 
ledningsmål efter sex minu-
ter och det var bara början.

– Vi är aldrig nära att 
komma in i matchen. Inställ-
ningen var som bortblåst 
och vi gör en jättedålig 
insats. Det är tråkigt att vi 
inte lyckas prestera bättre, 
att göra en bra match mot 
Nödinge betyder ingenting 
om vi inte kan hålla uppe 

skärpan. Varför det blir så 
här har jag inte en aning om, 
suckade en mycket besviken 
noltränare, Peter Karlsson.

Det närmaste en för-
klaring han kommer är att 
matchen blev en reaktion 
efter urladdningen mot 
Nödinge.

– Det är det enda som 
känns logiskt, men ska vi 
någonsin vara med i toppen 
på en serie måste vi lära oss 

att urladda 
match efter 
match.

På lördag 
kommer Hyp-
pelns IK till 

Nolängen. Det mötet blir en 
viktig poängmatch i kampen 
om placeringarna i serien.

– Kan vi vinna den så är det 
inte omöjligt att vi slutar trea 
och skulle vi rent av vinna 
resten är allt fortfarande 
möjligt i den här serien. Hur 
som helst så gör vi en bättre 
säsong i år än i fjol och det 
var målet, sa Peter Karlsson 
på söndagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HYPPELN. Det är ingen 
hejd på eländet för 
Nödinges fotbollsherrar 
just nu.

Först storförlust i 
derbyt mot Nol och sen 
ett uddamålsdebackel 
mot Hyppeln.

– Sjukdomar, kvälls-
jobb och avstängningar. 
Det var precis att vi 
fi ck ihop ett lag, för-
klarar numera spelande 
tränaren Magnus Olofs-
son.

Nödinge SK såg länge ut att 
vara på väg upp i femman. 
Efter tre raka matcher 
utan seger ser verkligheten 
annorlunda ut. Laget är nu 
fyra och fem poäng efter 
den hägrande 
kva lp la t sen . 
Hyppeln var 
skoningslöst 
på hemmaplan 
och tog vara på 
de chanser som gavs.

– Båda målen hade vi 
kunnat undvika om vi bara 
visat lite bättre offervilja. Vi 
får inte undan bollen och till 
sist fick de trycka dit den, 
suckar Magnus Olofsson.

Nödinge forcerade och 
förutom Hanef Ahmeds 
reduceringsmål i 44:e minu-

ten träffades också ribban. 
Det var nära kvittering, men 
ändå inte.

– Det sliter att spela med 
så få spelare. Vi lyckades till 
sist anmäla 13 tappra krigare, 
men alla är inte tränade för 
seniorfotboll. Det blev tungt 
på slutet, säger Olofsson och 
ger en förklaring till vad som 
skiljer mot den framgångs-
rika vårsäsongen.

– Då hade vi fler lirare att 
tillgå. En del har fått ändrade 
arbetsvillkor och kommer 
inte loss på kvällarna, andra 
har börjat studera och några 
har lagt av. Vi har använt 25 
spelare under säsongen, det 
säger lite…

Mot Hyppeln saknade 
Nödinge nyckelspelarna 

Kalle Ham-
feldt (hals-
ont) och 
Rahel Faraj 
( a v s t ä n g d ) . 
Helt kört är 

det självklart inte för NSK. 
Det återstår tolv poäng att 
spela om. Närmast står Hålta 
på tur hemma.

– Som det känns just nu är 
det nog klokt att spela kvar i 
division sex, avslutar Magnus 
Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Mikaela Ögren gjorde Mikaela Ögren gjorde 
SBTK:s enda mål i förlust-SBTK:s enda mål i förlust-
matchen mot Holmalund. matchen mot Holmalund. 

Holmalund för bra för SBTK
FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Holmalunds IF – Skepplanda BTK 6-1 (2-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 23-18 (10-8)
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nol tog inte chansen

Ännu en tung förlust för NSK

Nödinges damer segrade

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jessica Petersson tog stort ansvar när nya unga Nödinge premiärspelade.

Rutinerad ledarduo tillbaka i NSK. Tony Lindskog assisteras 
av Jimmy Smedberg.

HANDBOLL

FOTBOLL


