
NÖDINGE. Fem av sex 
poäng för Nödinges 
handbolls damer på de 
tre senaste matcherna.

Formen blir allt 
bättre.

Hur bra visar sig på 
onsdag, då serietvåan 
Önnerediterna hälsar 
på.

– Det blir lite av upp till 
bevis. Vi har tagit ett par kliv 
i vår utveckling sedan serien 
startade och framför allt 
bakåt har vi 
visat att vi kan 
hålla hög klass. 
För att vi ska 
ha en chans 
mot Önnere-
diterna som 
tillhör seriens två topplag 
måste allt klaffa, både framåt 
och bakåt, men det kan det 
mycket väl göra och då kan 
vi absolut vinna, säger en 
positiv NSK-tränare, Tony 
Lindskog.

Det finns skäl till opti-
mism efter fem av sex poäng 
på de tre senaste match-

erna. Med normal utdelning 
framåt i onsdagens hemma-
match mot Göteborgs Finest 
hade det varit full pott. Där 
var det istället ett felfritt 
försvarsspel och en blän-
dande målvakt i Amanda 
Lindskog som till sist gav 
oavgjort. I andra halvlek höll 
hon tätt under de inledande 
åtta minuterna och Nödinge 
kunde under den perioden 
hämta in halvtidsunderläget. 
Dessvärre avlöste de tekniska 
misstagen och felbesluten 
framåt varandra.

– Det 
hänger ihop 
med att vi har 
haft svårt att få 
ihop träning-
arna. Vi ställde 
upp med en 

niometersuppställning som 
knappt tränat tillsammans, 
säger Tony Lindskog som 
trots de många misstagen 
inte kunde vara alltför besvi-
ken.

– Nej, tjejerna grejar ju 
en poäng till sist och visar 
en härlig inställning bakåt. 
Viljan att avgöra är det inget 

fel på, men vi värderar inte 
lägena.

På lördagen väntade 
jumbon HP Warta i Lundby-
strand. Det blev en behaglig 
resa för Lindskogs tjejer som 
ledde från start till mål.

Carros comeback
– Det blev en kontrast 
mot onsdagen. Nu var vi 
heta framåt, men inte helt 
solida bakåt. Chloé Crosby 
tackade för förtroendet på 
nio meter och gjorde sju av 
målen. Det var riktigt kul att 
se, berättar Lindskog.

Kantspelaren Caroline 
Karlsson har gjort come-
back och spelade veckans två 
matcher. Totalt blev det åtta 
mål.

– Självklart är det ett jät-
telyft för oss att få tillbaka 
Carro och hon visade direkt 
att hon blir en tillgång.

En som inte kommer till-
baka än på många år är Sofia 
Hvenfeldt som lämnade 
klubben redan som 15-åring. 
I år blev hon dessutom 
europamästare med svenska 
U17-landslaget. Ryktet säger 
dock att hon kommer att 

återvända till Ale gymnasium 
nu på onsdag, då i Önneredi-
ternas matchdräkt.

– Det vore skoj på flera 
sätt, men vi har full respekt 
för henne som spelare och 
det är kanske inte till vår 
fördel om hon är med? säger 
Tony Lindskog fundersamt.

NÖDINGE. Uppförsback-
en blir allt brantare.

Ale HF åkte på åt-
tonde raka snytingen 
och saknar allt vad 
självförtroende heter.

Niclas Ericssons 
återkomst var en av få 
ljusglimtar i söndagens 
förlustmatch mot Väs-
tra Frölunda.

Gäseterna fick tämligen 
omgående ett ryck i mål-
protokollet och även om Ale 
HF krympte ledningen till 
två bollar vid ett par tillfäl-
len kändes Frölunda aldrig 
hotat. Hemmalaget spelade 
utan linjer i spelet och helt 
utan samordning. Individu-
ella prestationer i all ära, men 
det bygger ingen framgång i 
ett lagspel som handboll.

– Vi pratar mycket om 
tålamod, att bearbeta och få 
ordentlig rulle, men när vi 
väl går till anfall så är det som 
bortglömt. Vår försäsong 
var inte den bästa och därför 
saknar vi ett tryggt grund-

spel, men nu tränar vi tre 
gånger i veckan och hoppas 
att det ska ge resultat, säger 
Aletränaren Janne Lövgren.

Han tyckte att det trots 
allt fanns fragment i matchen 
som var riktigt bra, men att 
dalarna var allt för många 
och djupa. 

– Vi hade 
en period i 
andra där vi 
höll emot rik-
tigt bra och 
kom nästan 
ikapp. Sen valde vi ett par 
tveksamma avslut och straf-
fades direkt. Tyvärr spelar vi 
mycket individuellt, det hade 
underlättat om vi åtminstone 
insåg fördelen att komma två 
mot en.

Ale HF har nu en allt mer 
utsatt tabellposition. Det gör 
att söndagens match borta 
mot Kärra är av "måsteka-
raktär".

– Så är det. Nu handlar det 
om att vinna rätt matcher, 
men stämningen är trots 
allt mycket god i laget och 

killarna är positiva. Niclas 
Ericssons comeback är en 
injektion. Nu hoppas vi att 
han inte får någon känning 

efter matchen utan kan träna 
på som vanligt, avslutar 
Janne Lövgren.
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Allsvenskan södra
Surte BK – Lidköpings AIK 7-4 (2-5)
Mål SBK: Mattias Wenstedt 2, Carl-
Oscar Bridholm, Martin Östling. 
Matchens kurrar: Ante Grip 3, 
Alexander Wetterberg 2, Carl-Oscar 
Bridholm 1.
Nässjö IF 3 18 6
Gripen BK 2 14 4
Blåsut BK 3 -2 4
Lidköpings AIK 3 2 3
Surte BK 3 1 3
Jönköping 3 -6 3
Åtvidabergs BK 3 -9 3
Tranås BOIS 2 8 2
Otterbäckens BK 1 -1 0
IFK Motala 2 -7 0
Tjust Bandy 2 -8 0
Frillesås BK 1 -10 0

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Lindås IBK 6-8
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Fredrik Her-
logsson, Martin Eriksson, Andreas 
Jonasson, Daniel Blomqvist. Match-
ens kurrar: Mattias Ögren 3, Andreas 
Jonasson 2, Tobias Hellman 1.

Backadalen 7 27 19
IK Zenith 7 7 18
Landvetter IBK 7 17 13
Öckerö IBK 7 -5 12
Lindås IBK 7 -7 11
Sportlife Kungälv 7 4 9
Marstrands IBK 7 1 9
Eken IBK 7 +1 9
Frölunda IBK 7 -5 9
Guldhedens IK 7 +1 7
Partille IBS 7 -10 7
Ale IBF 7 -33 2

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Mölndals Övre 5-5
Mål SIS: Daniel Dahlman 3, Mathias 
Larsson 2. Matchens kurrar: Mathias 
Larsson 3, Daniel Dahlman 2, Oliver 
Engström 1.

Skår IBK – FBC Lerum 6-7
Mål SIBK: Johan Andersson 2, Emil 
Fri, Rasmus Johansson, Elias Linde-
gren, Christian Hansson. Matchens 
kurrar: Johan Andersson 3, Rasmus 
Johansson 2, Emil Fri 1.
Skår IBK 7 24 18
Hovås IBK 7 16 16
Sörgårdens IBF 7 20 15
IBF Göteborg 7 0 15
Surte IS IBK 7 -7 13
Sävedalens IBK 7 4 12
Göteborg City IBK 7 1 9
FBC Lerum 7 -20 9
Mölndals Övre SK 7 -5 8
Guldringen IBK 7 -2 4
Astra Zeneca 7 -18 3
Sportlife Kungälv 7 -38 1

Division 2 västsvenska västra
HP Warta – Nödinge SK 23-30 (8-12)
Mål NSK: Chloé Crosby 7, Jessica 
Edler 6, Sara Andréasson 4, Jenny 
Jensdottir 3, Michaela Sjöstrand 3, 
Caroline Karlsson 3, Linnéa Tydén 
Busck 2 och Jessica Petersson 2. 
Matchens kurrar: Chloé Crosby 2, 
Jessica Edler 1.

Nödinge SK – Göteborg Finest 17-17
Mål NSK: Jessica Petersson 7, 
Caroline Karlsson 5,  Jessica Edler 
2, Jenny Jensdottir, Sara Andréas-
son och Michelle Crosby 1 vardera. 
Matchens kurrar: Amanda Lindskog 
2, Jessica Petersson 1.

Bjurslätt/Torslanda 7 27 19
Önnerediterna 7 7 18
ÖHK Göteborg 7 20 13
Alingsås HK 7 0 12
HK Aranäs 7 -7 11
Nödingen SK 7 4 9
Göteborg Finest 7 1 9
IK Baltichov 7 -5 9
HK Varberg 7 -10 7
415 Östra Göteborg 7 -2 6
HP Warta 7 -2 4

Fler resultat på sidan 24

NSK:s damer 
vässar formen
– På onsdag väntar tuffare motstånd

Jessica Edler fick igång skyttet mot tabelljumbon HP Warta och Nödinge kommer med 
stärkt självförtroende inför mötet med topplaget Önnerediterna på onsdag.
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Ale Junited imponerar i inomhuscuperna

Ale HF utan linjer i spelet

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Göteborg Finest 17-17
HP Warta – Nödinge SK 23-30

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 22-31 (13-17)

Niclas Ericsson var tillbaka efter knäskada och visade att både målsinne och viljan att vinna 
finns kvar, men det måste smitta av sig om Ale HF ska vända den negativa trenden.
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ALE. Ale Junited so-
pade rent inomhus för 
två veckor sedan.

Laget gick till final 
i både Kycklingcupen 
och Crawford cup.

Segern i Kyckling-
cupen gjorde dock att 
laget inte hann i tid till 
nästa final.

Det blev smolk i glädjebä-

garen för Ale Juniteds duk-
tiga fotbollskillar. Efter att 
ha besegrat Herrljunga i 
Kycklingcupens kvartsfi-
nal, Alingsås i semifinalens 
(Michael Hintze avgjorde 
i sudden), väntade final mot 
Gerdsken. Markus Hans-
son avgjorde finalen med sitt 
2-1-mål i slutsekunderna.

Något firande hanns inte 
med, eftersom laget hade 

gått till final även i Torslanda 
där Crawford Cup spelas.

– Vi ringde och sa att vi var 
något försenade på grund av 
prisceremonin. De gav oss en 
kvart extra, men vi kom sex 
minuter försent. Det blev wo 
i finalen och det kändes surt, 
sa Kajin Talat.

Ett guld och två finalplat-
ser är inte så illa ändå...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale Junited sopar 
rent inomhus. I 
Kycklingcupen blev 
det seger och i Craw-
ford Cup kunde bara 
arrangören stoppa 
dem från pokalen. 
I laget har Kajin 
Talat (bilden), Shkar 
Nawzad, Bojan Illic, 
Markus Hansson, 
Filip Lundgren, Hanef 
Ahmed, Aldin Cirkic 
och Michael Hintze 
ingått.


