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Tvärstopp för NSK:s damer
– Har redan siktet inställt på nästa säsong
ALINGSÅS. Det blev 
bara en pinne i förra 
veckans två matcher 
för Nödinges handbolls-
damer.

Trots att bara fyra 
matcher har spelats 
har NSK redan tagit 
sikte på nästa år.

– Vi får använda den 
här säsongen åt att 
lägga en ny grund, 
säger tränare Tony 
Lindskog.
En redan tunn trupp fick 
det extra kämpigt när lagets 
hörnpelare Elina Mathias-
son och Catrine Aronsson 
ådrog sig svåra knäskador 
som tvingar dem att avstå spel 
större delen av säsongen. Det 
handlar nu om att med alla 
tillgängliga resurser försöka 
rädda nytt kontrakt i dam-
tvåan – och komma stärkta 
till nästa säsong.

– Vi vet vilka matcher vi 

kan vinna och mot bättre 
motstånd där vi inte kan 
kräva poäng försöker vi istäl-
let ha inställningen att lära 
något. Mot Alingsås var det 
uppenbart att vi var fysiskt 
underlägsna. 
De var snab-
bare och star-
kare, dess-
utom hade 
de en bättre 
i n s t ä l l n i n g 
och ville verkligen vinna. Det 
kommer du långt på i hand-
boll, menar Tony Lindskog.

AHK körde över Nödinge 
i första halvlek. 21-8 på 30 
minuter var en lektion som 
hette duga.

– I andra halvlek matchar 
de inte sin förstauppställning 
och då såg det bättre ut. Sam-
tidigt gläds jag åt att Jessica 
Edler, som i Sara André-
assons frånvaro fick dra ett 
extra tungt lass som skytt på 

nio meter, tog stort ansvar 
och försökte visa vägen, 
berömmer Lindskog.

Tidigare i förra veckan 
stod Varberg med tidigare 
landslagsspelaren, Tina 

F l o g n m a n , 
för motstån-
det.

N ö d i n g e 
jagade länge 
och fick till sist 
en poäng för 

mödan. I slutminuten kvitte-
rade Jessica Edler. Hemma-
laget hade sedan dessutom 
ett skott i ribban.

Närmast väntar ÖHK 95 
och en ny lektion.

– Ja, det är inget lag vi ska 
förvänta oss att slå, inte i år i 
alla fall, avslutar Tony Lind-
skog.

Körde fast. Nödinge SK:s handbollsdamer räddade en poäng hemma mot Varberg, men fi ck 
storstryk av Alingsås i söndags. Jessica Petersson symboliserar tvärniten. 

Arkivbild: Allan Karlson
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Söndag 13 oktober

POJKAR A
NÖDINGE SK vs KÄRRA 
13.30 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs ÖHK GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
4-6 år  09.00-10.30
2-4 år  10.30-12.00

i Skepplanda Hallen

Nu har vi 
startat!

Boll-lekis

SKEPPLANDA. En 
match som saknade 
betydelse.

Det märktes tydligt 
såväl på spelet som på 
inramningen.

Krysset i serieepilo-
gen innebär att Skepp-
landa BTK slutade 
femma i tabellen.

Det var egentligen bäddat för 
lite dramatik i den avslutande 
omgången i division 5 Väs-
tergötland Västra. Gästerna 
kunde i hän-
delse av seger 
mot Skepp-
landa undvika 
degrader ing 
och nå en kval-
plats. Det var innan det upp-
dagades att Bollebygd tidi-
gare under säsongen använt 
sig av en obehörig spelare 
i matcherna mot Göta och 
Skepplanda. Plötsligt blev 
Bollebygd av med fyra poäng 
och all dramatik i botten och 
toppen försvann.

Tabelljumbon Bollebygd 
bjöd ändå Skepplanda en 
tuff avslutningsdrabbning 
på söndagseftermiddagen. 
Det var 0-1 i paus sedan 
Tim Andersson hittat rätt 
bakom Markus Samuels-
son i SBTK-kassen efter 25 
minuters spel.

– Vi gör en riktigt dålig 
första halvlek. Det var på 
gränsen till pinsamt faktiskt. 
Som tur är tar killarna sig 
samman och gör en bättre 
avslutning på matchen. Atti-
tyden är betydligt bättre i 
den andra halvleken, kon-
staterade tränaren Robert 
Bävermalm efter slutsigna-
len.

Patric Skånberg kvit-
terade till 1-1 på passning 
av Linus Carlsson i minut 

59. Gästerna återtog led-
ningen tio minuter senare, 
men Christian Rönkkö fick 
sista ordet när han kvitterade 
till 2-2 med kvarten kvar att 
spela.

Efter tre säsonger med 
tätkänning fick Skepplanda 
BTK i år finna sig att bli ett 
mittenlag. Förberedelserna 
inför 2014 är dock redan i full 
gång och träningen kommer 
att fortgå på Forsvallens 
konstgräsplan fram till jul.

– Jag tror att alla spelare 
och ledare 
känner en 
r e v a n s c h -
lust och nu 
gör vi en 
omstart. För-

hoppningsvis kan det leda 
till något positivt, avslutar 
Robert Bävermalm.

Ale boxningsklubb i Bohus har under en månad haft en 
svensk mästare som gästtränare, Clarence Goyeram från 
Göteborg. Han tävlar i 64 kilosklassen. Clarence kommer 
att boxas i VM i Kazakstan under oktober. Han tränar just 
nu 2-3 pass per dag för att nå framgång. Ale boxnings-
klubbs ordförande, Jean Altun, önskar Clarence lycka till i 
kommande VM. Verksamheten kommer att fortsätta som 
vanligt under hösten med träningar tisdagar och torsdagar 
i Bohus centrum.

Patric Skånberg nätade för Skepplanda BTK i 2-2-matchen 
mot Bollebygd i söndags.
Arkivbild: Jonas Andersson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Bollebygd 2-2 (0-1)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Alingsås HK – Nödinge SK 30-15
Nödinge SK - Varberg 20-20

SBTK kryssade i epilogenSBTK kryssade i epilogen

FOTBOLL I ALE
Div 6 D Göteborg
Lör 12 okt kl 15.00
Nolängen

Nol IK – Bosna

Div 6 D Göteborg
Sön 13 okt kl 16.00
Vimmervi

Nödinge – ÄlK

Välkomna!TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Påtaglig revanschlust efter 
medioker säsong

En svensk mästare på besökEn svensk mästare på besök

Tack alla som sponsrade
Stubbracet i 
Uspastorp!
Ahlafors Bryggerier, 
Ahlsell, Ale El,
Andrèsen Maskin, 

Väst, Bergendals Blommor, Berlex Kungälv, Bertil 
Andersson, Boberg Olje, Borgströms Lantbrukstjänst, 
CH Eltjänst,  Devello, Däck Lasse, Everts Bil, Flem-
ming Olesen, Gillholm Maskin, Grålleklubben, Grön-
näs Autoservice, Gulf Gråbo, Hardesjö Bil, Hålans 
Transport, KB Rör, Kollanda Grus, KM Plåt, Kärnede 
Lyft & Transport, Lantmännen Maskin Kungälv, LP 
Entreprenad, LRF Ale Södra, Manufakturen Älvängen, 
Mias Catering, Olssons Ellös, Roger Holgersson, Staf-
fans Maskin, Teddytassen, Tudor Nol och Uspastorps 
Konferenscenter.
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