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Ale Torg

VECKANS
MATCHER 
Onsdag 19:20

HK VARBERG

NÖDINGE SK

VS

Damer Div 2

Söndag 16:10

JÄRNVÄGENS FF

NÖDINGE SK
Damer Div 5

Söndag 15:10

KUNGÄLV

NÖDINGE SK
Flickor 99

Söndag 14:20

SÄVEHOF 

NÖDINGE SK
Pojkar 01

Söndag 13:30

KUNGÄLV

NÖDINGE SK
Flickor 01

SAMTLIGA MATCHER I ALE GYMNASIUM

VS VS

VS VS

Division 3 NV Götaland

vs

STENUNGSUNDS IF
Söndag 6 okt kl 14.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärdar

Matchvärdarna 

bjuder alla 

alebor på

fri entré!

KUNGSBACKA. Nöding-
es handbollsdamer åkte 
stärkta av premiärse-
gern till Kungsbacka.

Hemresan blev dock 
tyngre.

Aranäs tjejer var 
snabbare i både fötter 
och tanke.

Det blev en rejäl torsk för 
Nödinge i årets andra serie-
match. Aranäs vann med 
klara siffror och assisterande 
tränaren, Jimmy Smedberg, 

var inte nådig efteråt.
– Visst är Aranäs ett bra 

lag, men vi gör dem till 
världsmästare 
i första halv-
lek och det 
känns väldigt 
onödigt. Vi 
är lama, tama 
och oengagerade. Så ska vi 
inte uppträda oavsett vilket 
lag vi möter!

Första halvlek vill 
Nödinge nog helst glömma. 
Endast fem mål framåt och 
hela 18 i baken.

– Vi får ta med oss att vi 
rycker upp oss och avslutar 
matchen betydligt bättre. På 

onsdag hoppas 
jag att vi har 
lärt läxan och 
ger Varberg 
en rejäl match 
i Ale gymna-

sium, marknadsför Jimmy 
Smedberg veckans begiven-
het.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nödinge tog 
ett kliv uppåt i tabellen 
efter ett nytt målkalas.

Kvalplatsen hägrar 
fortfarande.

– Tre matcher åter-
står och inget är omöj-
ligt, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Hålta IK har bara vunnit tre 
matcher i årets division 6 D 
Göteborg och på Vimmervi 
kammade laget återigen noll 
i dubbel bemärkelse. Inga 
mål och inga poäng. Hem-
malaget var helt överlägset. 
Nödinge hade 4-0 redan i 

halvlek.
– Vi kunde äntligen ställa 

upp med ett nästan helt ordi-
narie lag, bara Haris Avdic 
saknades, och då är vi abso-
lut ett av seriens bästa lag. 
Det var kul 
att vi lyckades 
hålla nollan 
igen, säger en 
nöjd Magnus 
Olofsson.

Kajin Talat och Rahel 
Faraj gjorde två mål vardera 
och var tillsammans med 
spelfördelaren Kalle Ham-
feldt minst sagt delaktiga i 
storsegern. Nödinge är som 

serietrea fyra poäng bakom 
Säve SK som möter Älv-
ängen på lördag.

– Ja, förhoppningsvis kan 
vi få lite hjälp av ÄIK, men vi 
måste först och främst göra 

vårt. Bosna 
borta på fredag 
känns inte 
omöjligt. Så 
länge det finns 
en chans ska 

vi försöka ta den. Det vore 
himla kul att få spela ett kval, 
menar Magnus Olofsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vinnare i 
AleTrampet 2013

Vinnarna erhåller blomstercheckar från 
Blomsterriket, Nödinge.

Priserna hämtas ut i receptionen
hos Kommunhuset i Nödinge

från och med onsdag den 2 oktober.
Vinnarna kommer att kontaktas via telefon.

Morgan Wester

Roland Andreasson

Rolf Lerjestad & 
Inge Nilsson

AleTrampet arrangeras av Ale 90 IK samt OK Alehof

– NSK:s Jimmy Smedberg besviken efter förlust
”Vi gör dem till världsmästare!”

Nödinge bjöd på nytt målkalas

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Aranäs HK – Nödinge SK 35-17 (18-5)

GÖTEBORG. Älvängens 
IK trummar på.

Borta mot Backatorp 
blev det en program-
enlig seger.

– Nu siktar vi på 
att bli bästa Alelag i 
serien, säger tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson.

ÄIK:s fotbollsherrar nådde 
inte upp i samma nivå som 
i toppmötet med Zenith, 
ändå fanns det ingen anled-
ning att klaga. Segern på 
Backavallens konstgräs var 
kassaskåpssäker.

– Vi fortsätter att vara 

stabila bakåt och nu gör vi 
dessutom en del mål framåt, 
säger ”Erra”.

– Det var 
ingen lätt 
uppgift. Back-
atorp strider 
för sin exis-
tens och käm-
pade tappert.

Backatorp reducerade 
gästernas 2-0-ledning från 
den första halvleken när 
matchuret visade 78 minu-
ter. Någon nerv blev det 
emellertid inte. Jonathan 
Malm replikerade omgå-
ende genom att göra sitt 

andra mål för kvällen och 
fastställa slutresultatet till 
1-3.

– Fortsät-
ter vi på den 
här inslagna 
vägen kan vi 
plocka några 
placeringar. 
N ä r m a s t 

väntar tabelltvåan Säve på 
hemmaplan och därefter 
derbyn mot Nödinge och 
Nol, avslutar Peter Eriks-
son.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. SBTK:s damer 
avslutade säsongen med ett riktigt 
målfyrverkeri.

Amanda Errind var planens 
drottning med fyra mål och tre 
assist.

SBTK blev därmed bästa laget 
i Göta älvdalen med en slutlig 
fjärdeplats.
Matchen saknade nerv och faktum 
är att det kändes ganska avslaget på 
Forsvallen när Skepplanda körde över 
Äspered utan större problem.

– Roligt att vinna, samtidigt som 
det kändes lite vemodigt att säsongen 
är över. Det har varit en riktigt rolig 
höst för vår del, säger Stig Pers-
son i tränarteamet.

4-1 i halvlek blev till slut 8-4. Gäs-
terna var ingalunda ofarliga utan hade 
faktiskt bud på ytterligare fullträffar.

Trots att seriespelet är avslutat 
fortsätter Skepplanda BTK att träna. 
Tre pass i veckan (måndag, onsdag 
och lördag) är beordrat av tränare 
Persson.

– Förhoppningsvis kan vi knyta 
till oss ett par spelare inför nästa år. 
Vi önskar en större bredd i truppen. 
Finns det tjejer som är beredda att 
satsa på fotbollen är de hjärtligt 
välkomna att provträna med oss nu 
under hösten/vintern, avslutar Stig 
Persson.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängen 1-3 (0-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hålta IK 7-0 (4-0)

Älvängen vill bli bästa Alelag i sexan

SBTK-dam avslutade 
med seger

Pålitlig. Joakim "Gynta" Samuelsson är redan i gott slag. 
Åtta mål i snitt på de två senaste matcherna, dessvärre har 
det inte lett till några poäng för Ale HF.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Halmstad – Ale HF 26-22 (14-11)
Ale HF – HK Hök 27-30 (12-15)

NÖDINGE. Premiärse-
gern gav inte tillräck-
ligt med råg i ryggen.

Ale HF:s herrar åkte 
istället på två raka 
snytingar.
I fredags reste Ale HF till 
Halmstad. Strax före avresa 
tvingades målvakten Tobias 
Mattsson som var strålande 
i premiären kasta in handdu-
ken på grund av feber, även 
Niklas Bernhartz fick för-
hinder.

– Två tunga avbräck som 
vi inte riktigt var förberedda 

på, men så är det. Dessutom 
blev vi försenade på grund 
av en svår trafikolycka på 
E6. Uppladdningen var inte 
optimal, säger Aletränaren 
Janne Lövgren.

Hemmalaget tog kom-
mandot från början och gäs-
terna var aldrig i ledningen. 
Redan i måndags var det 
chans till snabb revansch, då 
obesegrade Hök gästade Ale 
gymnasium. Trots underläge 
med fem mål kämpade sig 
Ale HF tillbaka och med åtta 
minuter kvar skiljde bara ett 
mål. Hök var dock det bättre 

laget och hemmalagets fel-
procent var för hög. I första 
halvlek brände Ale fem frilä-
gen, då blir man poänglös.

Mål Ale vs Halmstad: Joakim 
Samuelsson 8, Johan Lövgren 7, 
Anton Thunberg 5, Marcus Hylander 2. 
Matchens kurrar: Joakim Samuelsson 
2, Johan Lövgren 1.
Mål Ale vs Hök: Joakim Samuelsson 
8, Niklas Bernhartz 5, Mathias Johans-
son 5, Marcus Hylander 3, Martin 
Olsson 3, Mikael Forsberg 2, Andreas 
Bengtsson 1. Matchens kurrar: Joakim 
Samuelsson 2, Marcus Hylander 1. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Två raka nederlag för Ale HF


