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BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv
ONSDAG 9 JANUARI 19:00

Brobergs IF

VS.
IFK Kungälv

ONSDAG 16 JANUARI 19:00

Bollnäs GoIF

ÖHK Göteborg har glidit ifrån i damhandbollens divi-
sion 2 västsvenska västra, 
men kampen om andra-
platsen kan bli dramatisk. 
Nödinge har inte gett upp 
och är – förvisso med en 
match mer spelad – bara en 
poäng efter HK Aranäs. Års-
premiären mot HP Warta 
gav två nya pinnar även om 
det fanns mycket mer att 
önska av spelet.

– Det märks direkt när vi 
inte har tränat regelbundet 
och framför allt inte spelat 
match. Jag tycker ändå att 
vi visar en trygg stabilitet, 
särskilt bakåt, analyserade 
NSK-tränaren 
Mats Olofs-
son efter slut-
signalen.

Motståndet 
var besked-
ligt, det måste inte nog 
understrykas, men visst var 
hemmalagets försvarsspel 

stundtals orubbligt. Catrine 
Aronsson styrde och ställde 

i det defensiva 
arbetet, framåt 
var storskytten 
Elina Mathias-
son svårstop-
pad. Det blev 

ändå en målfattig drabb-
ning, men av NSK:s åtta mål 
i första halvlek gjorde Elina 
fem av sina totalt åtta.

– Det är framåt vi har pro-
blem. Vi kastar bort alldeles 
för många bollar och gör 
helt enkelt för mycket miss-
tag, men det är alltid starkt 
att vinna, konstaterade Mats 
Olofsson som ser ljust på 
framtiden.

– Vi kommer att vara med 
i toppstriden. Tjejerna visar 
en bra attityd och inställ-
ning. I tabellen kan vi se att 
vi är seriens bästa lag bakåt 
och det ska inte bli lättare att 
göra mål på oss i vår. Proble-
met är att vi gör för lite mål.

Nu får Nödinge också 
chansen att vässa anfallsspe-
let, då nästa match dröjer till 
lördag 19 januari där för-
hoppningsvis en revansch 
mot Drott väntar på borta-
plan.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
Söndag 13 januari
ALE GYMNASIUM 

Herr div 3, 15.45 Ale HF - HK Hök

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Div 4, 14.30 Ale HF 2 - Bjurslätt

 Dam div 5, 15.45 Ale HF - Varberg
Div 6, 16.45 Ale HF 3 - Spindeln BK

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HP Warta 18-12 (8-5)

– NSK:s handbollsdamer 
har tätkänning

Seger utan 
fyrverkeri

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Inget fyrverkeri, men väl två viktiga 
poäng.

Nödinge SK:s handbollsdamer gjorde bara vad 
som krävdes mot HP Warta.

Elina Mathiasson visade vägen med nära hälften 
av hemmalagets mål.

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 21/1

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 24/1
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 24/1
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård.

Under v 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 550 kr, barn 250 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Våren 2013

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 21/1

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall.

Tisdagar - start 22/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Torsdagar - start 24/1
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård.

Lördagar - start 26/1
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Söndagar - start 27/1
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård.

Stabilt försvar. Carina Svensson och Ida Hessfelt delade på 
ansvaret i målet, men särskilt många kvalifi cerade räddning-
ar behövde de inte göra bakom den blå muren.

Dirigent. Catrine Aronsson var bäst på plan och styrde det 
mesta när HP Warta besegrades.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


