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NÖDINGE. Hur står det 
till i NSK:s damhand-
bollslag?

Tränare Tony Lind-
skog har lämnat uppdra-
get och laget radar upp 
förluster.

Sammanslagningen 
med Kungälvs HK ser 
inte ut att vara helt 
smärtfri.

Nödinge SK har de senaste 
åren lidit av spelarbrist. Till 
årets säsong såg det särskilt 
bekymmersamt ut och klub-
ben sökte därför samarbete 
med Kungälvs HK. Genom 
ett farmarlagsavtal kan KHK 
låta överblivna spelare i sitt 
division ett lag matchas i 
tvåan, där NSK huserar. Det 
medför emellertid att det 
kan bli ont om speltid för 
Nödinges spelare.

– Vi skulle behöva sam-
arbeta med ytterligare en 
klubb för att kunna erbjuda 
alla tjejer speltid. Vi tittar på 
det, lät Tony Lindskog hälsa 
för ett par veckor sedan.

I veckan framkom att 
NSK:s eldsjäl istället be-
stämt sig för att hoppa av på 
grund av tidsbrist.

– Jag vet inte vad som gäl-
ler. Tony är bortrest och jag 

leder laget tills vidare, säger 
Mikael Wahlgren som till 
vardags är assisterande dam-
tränare i Kungälvs HK.

Det såg inledningsvis ut 
att bli en behaglig resa för 
Nödinges handbollsdamer i 
söndagens match mot Tors-
landa. Gästerna fi ck jaga och 
hemmalagets Elina Mathi-
asson kunde bomba obe-
hindrat från nio meter. Led-
ningen var fem mål i mitten 
av första halvlek, men precis 
innan pausvilan kunde gäs-
terna trots allt kvittera.

– Vi är långt ifrån sam-
spelta än. Att vi inte vann 
idag berodde främst på vår 
egen oförmåga. Vi gjorde för 
många misstag, säger Mika-
el Wahlgren som nu leder 
laget.

Torslanda kopplade grepp 
om matchen genom att 
skaffa sig en tidig tremåls-
ledning, men NSK tog sig 
samman. Caroline Karls-
son kunde efter fl era försök 
äntligen sätta 16-16. NSK 
hann knappt glädjas åt kvit-
teringen innan Torslanda på 
nytt var i ledningen med tre 
bollar. Denna gång orkade 
inte hemmalaget ta sig ikapp. 
Det blev istället lagets fjärde 
raka förlust och frågan om 
hur det är ställt med laget är 
befogad.
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KLÖVERSJÖ

 Sofia Ström spelar sig i form i Nödinge SK för att ta en plats 
 i Kungälvs HK:s damlag i division ett. Så ser verkligheten ut 
 nu när NSK är ett farmarlag till KHK. 

Fjärde raka förlusten
för NSK:s damer

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Torslanda HK 23-26

HANDBOLL

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek startar den 4 oktober 
09.00 - 12.00 i Skepplandahallen

Lördagar kl 09.00 -10.30 ”Lilla 
handbollskolan”, handbollsträning 
för barn födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap, kom de 
gånger ni har möjlighet! 

P99, MATTIAS 0709-74 78 78
P01, PER-OLOF 0703-25 87 34

P04+03, VIKTOR 0733-32 01 15
F02+03, NIKLAS 0709-40 28 02

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

Lördagar kl 10.30 -12.00 ”Bollträning” 
anpassad för de små barnen som avslutas 
med hinderbana. Barn födda-10, -11, -12 
är välkomna i sällskap av vuxen. Gratis 
medlemskap, kom de gånger  
ni har möjlighet.

Ale IBF:s herrar låg under 
med två mål när tredje pe-

rioden startade, men det 
tog bara dryga fem minuter 
innan det var omvänd ord-
ning. Tre snabba mål gav 
hemmalaget 5-4. Det femte 

målet prickades in av lagets 
ålderman, Jonas Antons-
son, 41.

Billy Sörensen drygade 
ut ledningen strax däref-
ter. Partille kröp närma-
re i matchslutet och vid 
ställningen 6-5 med mat-
churet på 17.30 utvisades 
Ales William Kennhe-
den-Skånberg. Gästerna 
fi ck ett gyllene tillfälle att 

kvittera, men hemmalaget 
redde ut även detta kaos 
och kunde kvittera ut årets 
andra raka fullpoängare.

På torsdag kommer obe-
segrade FBC Lerum till 
Ale gymnasium. Vilket lag 
tar sin tredje inteckning i 
vinstkolumnen?
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Andra raka för Ale Innebandy

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 6-5

INNEBANDY

NÖDINGE. Ale IBF vann även säsongens andra 
seriematch genom att hemmabesegra Partille 
med uddamålet.

En stark sistaperiod banade väg för triumfen.
Mattias Hansson svarade för tre av målen.

NÖDINGE. Ale HF:s 
herrar fi ck lämna hand-
bollstrean efter förra 
säsongen.

Nu startar klubben om 
i fyran.

Det görs med en kom-
bination av gammalt 
och ungt.

Omstarten blev en rivstart 
i söndagens hemmapremi-
är. Ale HF var nära att köra 
över Backa Skälltorp och 
ledde med åtta mål redan i 
halvlek. Av någon anledning 
slog hemmalaget av på tak-
ten och slarvade både fram-
åt och bakåt. Stabil match-
en igenom var däremot en 
ålderman som tog plats i 
startuppställningen. Per Jo-
hannesson, 41, såg ut att 
stortrivas ute till höger.

– Fantastiskt roligt att sä-
songen äntligen är igång. Vi 
har en spännande trupp, där 
många ungdomar ges stort 
ansvar men där vi också har 
förmånen att få jobba till-
sammans med rutinerade 
herrar som ännu levererar på 
högsta nivå. Per Johannesson 
blir inte lätt för ungdomarna 
att konkurrera bort. I år gäl-
ler det att vi hittar tillbaka 

till glädjen. Det ska vara kul 
att spela handboll i Ale HF 
och tränar man duktigt bru-
kar det betyda att man ock-
så vinner matcher. När du 

vinner är det dessutom alltid 
kul att både träna och spela. 
Allt hänger samman, säger 
årsfärske slavdrivaren, Janne 
Franzén.

Klubbens ambition är 
tydlig. Ale HF ska tillbaka 
till trean snarast möjligt. Det 
sker dock med ett till stora 
delar nytt lag. Förra årets 
ankare, Johan Lövgren, 
Mathias Johansson, An-
ton Thunberg, skadad, och 
Marcus Hylander, skadad, 
lyser nu med sin frånvaro. 

Ungdomar styr
Istället är det ungdomarna 
Simon Liljeblad och Jona-
tan Franzén som ska styra 
upp anfallen på nio meter. 
Till sin hjälp har de bland 
andra Niclas Ericsson som 
testade lyckan i allsvenska 
Heid i fjol. Mellan stolparna 
återfi nns också en gammal 
bekantskap, David Nielsen, 
som var strålande i första 
halvlek.

– Han var magnifi k. Det 
ska bli kul att följa honom i 
vinter. David kan sätta stopp 
för många själv, men vi måste 
hitta rätt i vårt försvarsspel. 
Helst skulle jag vilja spela 
3-2-1, men det är svårt när 
ingen har gjort det förut, sä-
ger Janne Franzén.

På söndag står HP Kong-
elf för motståndet på andra 
sidan Göta älv.
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Ale HF rivstartade i fyran

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Backa Skälltorp 31-27 (18-10)

HANDBOLL

Per Johannesson är med på allvar igen. 41-åringen tillhörde Ale 
HF:s allra bästa när division fyra hade premiär i Ale gymnasi-
um. Arkivbild.
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