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FLICKOR 01 14:20 
NÖDINGE vs Varberg

POJKAR 02 15:10 
NÖDINGE vs Torslanda

FLICKOR 99 16:00 
NÖDINGE vs Alingsås

ALE GYMNASIUM

Välkommen

1 DECEMBER

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Onsdag 27 november 

Kl 19.45, dam div 4 
Ale HF – HP Warta

ALE GYMNASIUM
Torsdag 28 november 

Kl 20.45, herr div 3
Ale HF – Onsala HK

MATCHER
LÖRDAG 30/11 

ALE GYMNASIUM
Div 2 herrar

Ale IBF – Partille IBS
kl 12.15

Börja spela 
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Nödinge föll mot serieledarna

Caroline Karlsson är tillbaka på allvar i den blå NSK-tröjan. Mot serieledande Önnerediterna 
blev det fyra nya mål.                  Arkivbild.

NÖDINGE. Serieledande 
Önnerediterna blev 
för svåra för Nödinges 
handbollsdamer.

Hos gästerna stor-
spelade också tidigare 
NSK-spelaren Sofia 
Hvenfeldt.

Släkten är som sagt 
värst.

Det var en allt annat än nöjd 
NSK-tränare, Tony Lind-
skog, som lokaltidningen 
fick tag på efter elvamålsde-
baclet mot Önnerediterna.

– Resultatmässigt är det 
ingen katastrof. De är bättre 
än oss på varje position, men 
det är sättet vi förlorar på 
som känns jobbigt. Vi står 
inte upp, tar inte kampen och 
visar dålig inställning. Moti-
vation är väl det sista som kan 
fattas när topplagen kommer 
på besök, menar han.

Försvarsspelet nådde inga 
höjder och framåt var de tek-

niska misstagen många.
– Vi har en del att prata om 

inför mötet med serietvåan 
Torslanda/Bjurslätt på 
lördag. Faktum är att jag tror 
vi har chans att överraska där, 
men det bygger ju självklart 
på att vi gör det vi är bra på, 
säger Tony 
Lindskog.

Sofia Hven-
feldt, 17, var 
tillbaka i hem-
mahallen och 
gjorde fyra av 
Önnerediternas mål.

– Hon är duktig, fram-
för allt bakåt är hon svår att 
överlista, berömmer Lind-
skog.

Nödinge hade sina ess på 
kanterna, Jessica Petersson 
och Caroline Karlsson, sva-
rade tillsammans för nästan 
hälften av lagets mål.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge – Önnerediterna 21-32

BASKET

 INNEBANDY

D U15
Angered United – Ale Basket 53-61
Högsbo Basket – Ale Basket 23-62
D U14
Kvarnby BBK – Ale Basket 31-58
D U24
Ale Basket – West Junior 20-0
Herrar Div 3
BK Göteborg – Ale Basket 130-66
H U18
Stenungsunds BK – Ale Basket 59-77
D U13
Länghems Basket – Ale Basket 10-120

Division 4 damer
Hindås IBK – Ale IBF 2-18
Mål Ale: Elin Fridh 7, Leoresa Haklaj 3, 
Christina Farne 2, Anne-Kristin Ström 2, 
Mikaela Ögren 2. 

Orust IBK 6 23 13
Sportlife Kungälv 5 17 12
Ale IBF 5 31 11
Herrestads AIF 6 -4 5
Hindås IBK 6 -50 3
Skår IBK 4 -17 1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

GÖTA. Göta BK ser om 
sitt hus inför debutåret 
i division 4-fotbollen.

I förra veckan gjorde 
klubben klart med ännu 
ett nyförvärv.

Toppforwarden Mar-
cus Olsson lämnar Edet 
FK för lokalkonkurren-
ten.

Firandet efter den avgö-
rande kvalvinsten mot Lid-
köpingslaget FC Corner 
hade knappt hunnit lägga sig 
förrän Göta BK drog igång 
förberedelserna inför 2014. 
Redan innan det stod klart 
vilken divisionstillhörighet 
GBK skulle ha så träffades 

en överenskommelse med 
backjätten Joakim Berg från 
Edet FK. Därefter har klub-
ben också fått till sig Stefan 
Abrahamsson, målvakt 
från Ödsmål och med ett 
förflutet i Inlands IF, samt 
en trio spelare från Väster-
landa GoIF bestående av 
Andreas Kaborn, Thomas 
Schwarzlmüller och Mat-
tias Lindahl. Därutöver 
kompletteras truppen med 
tre yngre killar från Edet FK 
i Hannes Boström, Alex-
ander Abrahamsson och 
Andreas Persson.

– Nu är det fullt hus. 
28 man har kontrakterats 
för kommande säsong. Vi 

behövde bredda truppen 
för att kunna få ett utveck-
lingslag med killar som 
tränar regelbundet, förklarar 
Götas tränare Marcus Ter-
sing.

Vad säger du om trup-
pens sammansättning?

– Jag är så klart helnöjd. 
Vi har dels breddat truppen, 
dels tillfört spetskompetens.

Av nyförvärven är det 
framförallt tre spelare som 
sticker ut. Målvakten Stefan 
Abrahamsson kan komma 
att ersätta Nichlas Christi-
ansen, som eventuellt är på 
väg bort. I annat fall uppstår 
en konkurrenssituation som 
inget annat lag i serien kan 

matcha.
– Det är inte för inte som 

Stefan kallas för ”Monstret”. 
Han är fruktansvärt bra, 
säger Tersing.

Joakim Berg från Edet?
– Med honom hoppas vi 

få in en ledargestalt som styr 
upp försvaret.

Marcus Olsson?
– Vi hade bara en renodlad 

forward i årets trupp varför 
jag själv fick hoppa in och lira 
emellanåt. Nu har vi fått in 
en djupledslöpande spelare 
som gör det möjligt att spela 
med två forwards.

JONAS ANDERSSON

Marcus på språng mot nya mål
– Lämnar Edet FK för Göta BK

Marcus Olsson lämnar Edet FK för spel hos lokalkonkurren-
ten Göta BK.               Arkivbild: Allan Karlsson


