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NÖDINGE. Alingsås jagar 
en kvalplats till division 
ett.

Vägen dit blir nu läng-
re efter poängförlusten 
mot Nödinge SK.

– Med lite fl yt hade 
vi tagit full pott, men 
vi får vara nöjda med 
insatsen, säger NSK-trä-
naren Tony Lindskog.

Nödinges handbollsdamer 
har bara stått som segrare vid 
fyra tillfällen under säsong-
en, att jämföra med Alingsås 
tolv segrar. Det borde därför 
ha varit klasskillnad mellan 
lagen när de drabbade sam-
man i Ale gymnasium på 
söndagseftermiddagen. Av 
denna såg vi inget av, utan 

det var snarare Nödinge som 
angav tonen. Laget var länge 
i ledningen, vid ett tillfälle i 
andra halvlek var avståndet 
fyra bollar.

– Men så tappar vi skärpan 
och blir lite bekväma. De 
började hitta in med sina in-
spel bakom vår försvarslinje 
samtidigt som vi stressade i 
anfallet och inte sprang hem 
med samma fart som tidiga-
re. Det gick fort, till slut får 
vi vara nöjda med att vi fi xa-
de en pinne. Alingsås är trots 
allt med i den absoluta top-
pen, menar Tony Lindskog.

Helt klart är Nödinge 
betydligt bättre på den här 
sidan årsskiftet. Det främsta 
skälet stavas Elina Mathias-
son.

– Hon är i en klass för sig, 
men idag är jag också impo-
nerad av ”Mickis” (Micha-
ela Sjöstrand) och Jenny 

Jensdottirs insatser, beröm-
mer Lindskog.

En annan Lindskog, dot-
tern Amanda, svarade defi -
nitivt för en matchavgörande 
roll. Drygt 20 räddningar 
bidrog starkt till att NSK 
kunde hålla emot när Alings-
ås tryckte på som mest. Po-
ängräddare blev Sara An-
dréasson som klev förbi sin 
försvarare och tryckte in 24-
24 när halvminuten återstod.

Anmärkningsvärt från 
matchen i övrigt var att hem-
maspelarna tvingades agera 
städpatrull och torka golv, då 
en okänd man kastade in ett 
ägg på plan. Hissen går up-
penbarligen inte hela vägen 
upp hos alla…

Tre matcher återstår för 
Nödinge. Närmast HK Var-
berg borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ  

 Jenny Jensdottir tillhörde Nödinges vägvisare i hemmamatchen mot topplaget Alingsås HK. 
 Sex mål från Jennys bössa.  
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Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Alingsås HK 24-24

HANDBOLL

Nödinge SK bråkar med topplagen

NÖDINGE. Ale HF:s 
herrar tog tre av fyra 
poäng veckan som gick.

Första segern på fem 
matcher kom på sön-
dagskvällen mot tabel-
ljumbon Ulricehamn.

– Det var tveklöst en 
mycket bra vecka och 
killarna visar trots vårt 
utsatta läge en härlig in-
ställning, säger tränaren 
Janne Lövgren.

Liket lever. Ale HF:s herrar 
ser ut att ramla ur division 
tre, men än så länge fi nns det 
hopp. Detta efter poäng borta 
mot Celtic och seger över Ul-
ricehamn hemma.

– Vi har gett oss själva en 
teoretisk, om ändå mikro-
skopisk, chans att spela kvar i 
trean nästa år. Matcherna ska 
spelas och allt kan hända, sä-
ger Lövgren.

I onsdagens bortamöte med 
IK Celtic hämtade Ale in ett 
sjumålsunderläge. Med sekun-
der kvar hade gästerna vänt på 
steken i Frölunda kulturhus, 
men Celtic fi ck chansen att 
kvittera från straffpunkten. 
Det läget missade man inte.

– En bra insats av samtliga, 

men vi hade inte marginalerna 
på vår sida, menar Lövgren.

Mot Ulricehamn kom Ale 
HF till spel med en diger 
bänk. Hela 14 spelare fanns 
till hands, så intresset för att 
spela handboll har inte mins-
kat i takt med de uteblivna 
framgångarna.

– Alla ställer upp och även 
träningsnärvaron är fortsatt 
god. Jag tycker killarna spri-
der ansvaret också. Det är fl er 
som kliver fram nu och vi ska 
försvara vår heder genom att 
kriga in i kaklet. Matchen mot 
Ulricehamn var svår eftersom 
vi inte är vana att vara det spel-
förande laget, men det löste 
sig. Vi gör 32 mål och även 
dessa var fördelade på ganska 
många händer. Det är kul, sä-

ger Lövgren.
Matchen mot Ulricehamn 

kunde ha avgjorts fl era gånger, 
men det dröjde till sista mi-
nuten. Först då satte Urban 
Tallheden 30-28 och säkrade 
därmed poängen. Innan dess 
hade det varit några dramatis-
ka minuter, där Ales Jonathan 
Cederholm fått se det röda 
kortet. Utvisningen gav hem-
malaget energi och i spel fyra 
mot sex satte Marcus Hylan-
der viktiga 28-27.

För att rädda nytt kontrakt 
krävs ett mindre mirakel. 
Nummer ett är att Ale måste 
vinna samtliga matcher, Hök 
borta, Halmstad hemma och 
Rya borta. Dessutom får inte 
Mölndal ta några fl er poäng.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Ulricehamn 32-28 (14-14)

HANDBOLL

– Ale HF tog tre av fyra poäng
Än lever liket

Christian Johansson och Ale HF fortsätter strida i botten på 
trean. Än lever hoppet.
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Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 20% särskild leasing-
avgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 


