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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

LAHOLM. Det blev en 
extra tung resa till bort-
amatchen mot Hök.

Mölndals överraskan-
de seger över Stenung-
sund tidigare i veckan 
släckte allt hopp för Ale 
HF.

Efter ännu en förlust 
väntar nu spel i division 
fyra för Ales handbolls-
herrar.

Ale HF kom till spel utan 
avstängde Jonathan Ceder-
holm och Joakim Samu-
elsson. Ersättarna Henrik 
Tallheden och Nicolas 
Muhrén gjorde det bra, men 
totalt sett visade HK Hök 
bättre skärpa när det luktade 
mål.

– Vi klarar oss bra i 
det uppställda spelet. Det 
som skiljer var framför allt 
kontringsspelet. De hade två 
riktigt snabba killar och det 
är bara att erkänna att där 
hade vi inget att sätta emot. 
Hök var tyngre och bätt-
re, säger Aletränaren Janne 
Lövgren.

Även om hemresan blev 
tung återfanns det snabbt en 
revanschlust.

– Killarna har bestämt sig 
för att försöka vinna de två 
återstående matcherna mot 
Halmstad (h) och Rya (b). 
Vi ska avsluta det här på ett 
snyggt sätt, menar Lövgren.

 Nedflyttningen i divi-
sion fyra innebär att Ale HF 
tvingas flytta ner det lag som 
redan spelar där och det be-
tyder samtidigt att klubbens 
lag i femman får ta ny sats i 
sexan.

– Ja, det är självklart trå-
kigt, men det kan också vara 
bra för våra yngre killar att få 
vinna lite matcher och bygga 
upp självförtroendet. Det är 
nog inte bara att vända upp-
åt, men tränar vi på bra så 
kan nog killarna springa hem 
många matcher, spår Janne 
Lövgren.

Sedan Ale HK, den ge-
mensamma satsningen som 

Nödinge SK, Skepplanda 
BTK och Älvängens IK star-
tade 1991, har herrhandbol-
lens främsta lag aldrig spelat 
längre ner än division tre. 
Under Stig Santas ledning i  
mitten av 90-talet  kämpade 
Ale HK i toppen av division 
två.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nästjumbon 
HK Varberg hängde med 
i 53 minuter.

Sen satte Nödinges 
damer in rycket – döds-
rycket.

Segern stannade vid 
fem mål och två sköna 
poäng.

Efter två knappa förluster 
mot Baltichov och Göteborg 
Finest har Nödinges hand-
bollsdamer kommit in i en 
fin trend. Förra veckan pres-
sades topplaget Alingsås HK 
till oavgjort. I söndags borta-

besegrades HK Varberg med 
klara siffror.

– Stabilt. Vi är det bättre 
laget, men det tog lite tid 
innan vi fick hängt av dem. 
Vi hade stundtals ett bra om-
ställningsspel med Caroline 
Karlsson som vass spjut-
spets, säger NSK-tränaren 
Tony Lindskog.

HK Varberg ska ha be-
röm för sin inställning och 
attityd. Laget gav aldrig upp 
och det dröjde till slutet av 
matchen innan Nödinge 
kunde avgöra. I vanlig ord-
ning fick laget försöka klara 
sig utan sin storstjärna, Elina 
Mathiasson, som punktades 
under delar av andra halvlek.

– De gick ut ganska högt 

på oss och det tog som sagt 
tid innan vi fick ordning på 
spelet. Alla gör en godkänd 
insats och vi vinner helt rätt-
vist, säger Tony Lindskog.

Nödinge har nu kvar att 
möta HK Aranäs hemma 
och Östra Göteborg borta. 
Som bäst kan laget sluta sjua. 

Säsongen blev inte vad 
klubben förväntat sig, då 
både spelmotorn Catrine 
Aronsson och storskytten 
Elina Mathiasson drab-
bades av svåra skador på 
försäsongen. Nödinges blå 
eleganter får istället spänna 
bågen inför kommande sä-
song.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nödinge jagar
sjundeplatsen

Elina Mathiasson har kämpat sig tillbaka efter knäskada och närmar sig storformen, men tyvärr 
återstår bara två matcher av säsongen.

Johan Lövgren blev Ales främsta målskytt i bortamötet med 
Hök, åtta mål blev Lövgrens facit.
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– Ale HF ner i fyran
Allt hopp ute

Div 3 västsvenska västra
HK Hök – Ale HF 24-34

HANDBOLL

Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 22-27

HANDBOLL

– Bortaslog HK Varberg
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Div 3 västsvenska västra
HK Hök – Ale HF 24-34
Mål Ale: Johan Lövgren 8, Nicolas 
Muhrén 5, Urban Tallheden 4, Henrik 
Tallheden 3, Marcus Hylander 3, 
Fredrik Johansson. Matchens kurrar: 
Henrik Tallheden 2, Nicolas Muhrén 1. 

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 22-27 
(12-14)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, 
Caroline Karlsson 5, Chloé Crosby 
4, Michaela Sjöstrand 4, Sara 
Andréasson 3, Johanna Bengtsson 2, 
Jenny Jensdottir 2, Michelle Crosby 
1. Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Elina Mathiasson 1.

HANDBOLL

Ingen guldfest för 
Surte/Kareby i år heller
ÖREBRO. Det blev ingen 
guldfest för Surte/Karebys 
F17 i år heller. Nässjö blev 
för svåra i Behrn Arena. Se-
gersiffrorna skrevs till 5-2.

Surtetjejerna fick an-
nars en mycket bra start på 
matchen. Lagets notoriska 
målskytt Charlotte Sel-
bekk gjorde 1-0 i den 14:e 
matchminuten, men drygt 
fem minuter senare kvitte-
rade Nässjö. I halvlek hade 
småländskorna skaffat sig en 
3-1-ledning som blev 4-1 i 

upptakten av andra.
Surte gav inte upp utan 

Ida Friman reducerade med 
20 minuter kvar att spela. 
Nytt hopp i laget, men lyck-
an blev kortvarig. Nässjö 
skickade in 5-2 tre minuter 
senare.

Tjejerna kan blicka tillba-
ka på en bra säsong som näs-
tan bar hela vägen till guldet 
och ett silver är ju inte fy 
skam det heller.

PER-ANDERS
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