
Lisa Mattiasson tillhörde allra yngsta i dammatchen mellan Nödinge SK och Alingås HK som gäs-
terna vann med klara 24-10. 

Tunt när NSK föll tungt 
NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har en 
del att prata om efter 
söndagens storförlust.

0-7 efter lika många 
minuter var ingen fram-
gångsrik taktik.

– Att gå in till match 
med en så dålig inställ-
ning är en stor skam, sa 
tränare Mikael Wahl-
gren.

Han hade all anledning att 
vara besviken. Nödinges blå-
skrudade damer gick inte att 
känna igen. Gästernas för-

måga ska inte underskattas, 
men fem av deras sju första 
mål var helt identiska. Enkla 
inspel till linjen förbi sovan-
de försvarare.

– Vi var inte med, varken i 
fötter eller huvud. Handboll 
handlar om att vilja och in-
ställningen är helt avgöran-
de. Så här får det inte se ut, 
suckade Mikael Wahlgren.

För tillfället är truppen 
tunn, då ett antal spelare 
plötsligt har tagit ett uppe-
håll.

– Dessutom saknade vi ett 
par spelare idag. Vi fick ta 
med några riktigt unga spe-
lare.

Frida Möllberg fick 
chansen i målet från start, 

men byttes ut mot unga 
Jessica Wahlgren som tog 
chansen.

– Hon gör en klart god-
känd insats och gör många 
riktigt bra räddningar, be-
römde Wahlgren.

Skyttedrottningen, Elina 
Mathiasson, ångade på och 
trots missade skott i massor 
slutade hon inte skjuta. Till 
sist vände också lyckan och 
Elina fick hängt in fyra bol-
lar.

– Hon var alldeles för en-
sam idag. Elina får dra ett 
väldigt tungt lass själv. Det 
håller inte, menade Mikael 
Wahlgren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Alingsås HK 10-24 (5-14)
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NÖDINGE. I lördags 
arrangerades Alehofs 
Öppna Ultralånga 
Klubbmästerskap i 
orientering.

Tävlingen genomför-
des för 44:e gången.

Det var snarare höst 
än vinterväder vilket 
gjorde att förutsättning-
arna var idealiska.

I Alehofs Öppna Ultralånga 
Klubbmästerskap är löpare 
från andra klubbar välkomna 
att delta.

– Vi har fyra olika ban-
längder. Den längsta var i år 
på drygt 21 kilometer och 
den kortaste 7,5 kilometer, 
berättar Bengt Börjesson.

Deltagarna bussades ut 
till de på förhand hemliga 
startplatserna som var i när-
heten av Angereds centrum, 
Vättlestugan, Jennylund och 

Lillbacka i Nödinge. Pierre 
Eriksson ansvarade för ban-
läggningen.

– Målet är alltid Damme-
kärr, förklarar Bengt Börjes-
son.

Mikael Eliasson, Göte-
borg-Majornas OK, segrade 
på den långa banan. Klas 
Dalberg från samma klubb 
var först i mål på den näst 
längsta banan.

Noterbart är att lands-
lagstjejen Maria Magnus-
son, Sävedalens AIK, sprang 
näst längsta banan (längsta 
banan för damerna) och var 
vinnande i mål endast tio 
minuter efter herrsegraren 
på samma bana.

Det var 113 orientera-
re som kom till start. Fyra 
vätskekontroller hade ar-
rangören ordnat med, där 
det fanns sportdryck, vat-
ten, russin och bananer att 
tillgå. Efter tävlingen serve-
rades det soppa, smörgås och 
kaffe

– Ett 30-tal rutinerade 

funktionärer såg till att det 
även i år blev ett lyckat ar-
rangemang, avslutar Bengt 
Börjesson.

JONAS ANDERSSON

– Klubbmästerskap lockade över 100 deltagare
Dammekärr målet för orienterare
Segrare i Alehofs Öppna Ultralånga Klubbmästerskap. Mikael Eliasson, Göteborg-Majornas OK, var 
först i mål på den långa banan.

Klas Dalberg, Göteborg-Ma-
jorna OK, tog hem förstapriset 
på näst längsta banan.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf
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Vid frågor kontakta 
Hanna Berggren 0709-40 28 02
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ONSDAGAR 17-18.15 
I Älvängens kulturhus för 
barn födda 07, 06, 05 

Start 12 november

Varmt välkomna!

Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Lussehoppet
+ Lucia 14/12

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Matchvärd:

SURTE BK
VS SKIRÖ/NÄVELSJÖ

ALLSVENSK 
BANDY ALE ARENA 

LÖRDAG 22/11
KL 14.00


