
NÖDINGE. Hoppet om 
ett nytt kontrakt i 
division två lever hos 
Nödinges handbollsda-
mer.

Tabelljumbon HK Var-
berg slogs tillbaka med 
förkrossande 26 bollar.

I veckan väntar två 
ödesmatcher borta mot 
Baltichov och Göteborg 
Finest.

Efter två tunga förluster 
och en plats under nedflytt-
ningsstrecket bjöd Nödinge 
hemmapubliken på en rejäl 
urladdning i Ale Kulturrum. 

– Tjejerna ska ha all he-
der av sin insats. Det är inte 
lätt att hålla koncentratio-
nen uppe när ledningen är 
20 mål, men de höll en bra 
inställning under nästan hela 
matchen, säger NSK-träna-
ren Mikael Wahlgren.

Sportsligt har samarbe-
tet mellan Nödinge SK och 

Kungälvs HK inte varit en 
succé. NSK för en kamp mot 
att rädda kontraktet i divi-
sion två. Kungälv jagar en 
plats i nästa års allsvenska.

– Vi hoppas självklart att 
samarbetet mellan klubbarna 
kan bibehållas även nästa år. 
Därför är det viktigt för oss 
att laget hänger kvar i tvåan. 
I trean är nivån alldeles för 
dålig, menar Mikael Wahl-
gren.

De kommande två match-
erna ger en tydlig fingervis-
ning om framtiden. Nödinge 
möter först Baltichov borta 
på torsdag och sedan Göte-
borg Finest på söndag, även 
den på bortaplan.

– Nu har vi mött topp-
lagen. Kan vi ta full pott i 
veckan ser det ljust ut. Jag 
tycker att vi borde klara det. 
Vi har spelat ihop oss nu 
och det finns en helt annan 
trygghet i laget, säger Wahl-
gren.

I segermatchen mot Var-
berg fick laget extra kvalitet, 
då Anna Mattisson gjorde 
comeback efter sin kors-

bandsskada. Anna som förra 
året var en av Kungälvs HK:s 
bästa spelare visade hög klass 
och svarade för sex av målen.

– Jag hade gärna behål-
lit henne i laget, men hon 
lär snart ingå i Kungälvs 
A-trupp. På torsdag mot 
Baltichov kommer hon dock 
att vara med, vilket känns 
väldigt bra, berättar Wahl-
gren.

Framåt var det annars 

från kanterna som de flesta 
målen kom. Josefin Stemer 
och Jessica Petersson sköt 
sju mål vardera. Många kom 
på kontring, eftersom Fri-
da Möllberg storspelade i 
NSK-målet.

– Frida gör en jättestabil 
insats och det var kul att vi 
kunde ta vara på kontring-
arna idag. Att göra 34 mål 
och bara släppa in åtta på 60 
minuter gör gott för självför-

troendet, menar Wahlgren.
Det lär behövas när serien 

går in i sitt avgörande skede.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Idåsen IF
På ett enkelt sätt kan du 
stödja föreningen och 
därmed skötseln av spåret 
genom att bli medlem. 

person. Inbetalning görs till 

inte att ange namn och 
adress på din inbetalning.

Vi hoppas på en  

Tack för din medverkan

Hela Ale
visar hjärta!

Hjärt-Lungfonden är en viktig 
partner i all forskning

kring våra vanligaste folk- 
sjukdomar. Visa hjärta

och ge ett
bidrag! 

Skicka ”GE 150 HJÄRTATIALE”
till 72 672 där 150 kan bytas ut mot 
den summa som du vill donera.
Insamlingen pågår t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

Nödinge SK tog chansen
– Nu lever hoppet om ett nytt kontrakt

Svårstoppad. Michaela Sjöstrand i fart är ett effektivt vapen. 
Fyra mål blev det från Sjöstrand mot tabelljumbon HK Varberg. 

Josefin Stemer blev tillsammans med kantkollegan Jessica Pe-
tersson Nödinges bästa målskyttar med sju mål vardera. 

Michael Strigelius fick stort förtroende och ansvar på nio meter. Han tackade och tog emot. Sex mål från ”Mike” och tränarberöm i 
massor. 

Enkel seger 
för Ale HF
FRÖLUNDA. Ale HF är 
fortfarande obesegrat i 
division fyra.

Tabellfyran HK Kelt 
hade inget att sätta 
emot.

– Vi började lite trögt, 
men spelade upp oss, 
konstaterar en nöjd Ale-
tränare, Janne Franzén.

Storsegern till trots ska näm-
nas att Ale HF kom till spel 
utan nyckelspelaren Niklas 
Ericsson som blev överfal-
len av sju påverkade män och 
misshandlad i centrala Göte-
borg för en vecka sedan.

– Jag lyckades skydda hu-
vudet, men sparkarna träf-
fade benet. Med tanke på 
hur illa det kunde gått är jag 
tacksam för att det bara blev 
en spricka i benet strax under 
knät som jag opererade förra 
året, säger Niklas till lokal-
tidningen.

Ale HF får nu klara sig 
fem till sex veckor utan sin 
vänsterhänta kanon.

Från läktarplats kunde 
Niklas istället se sina ersätta-
re, veteranen Per Johannes-
son och Simon Liljeblad, ta 
ansvar för positionen. 

Efter en trevande inled-
ning varvade Ale upp och 
gick till pausvila med en fy-
ramålsledning. HK Kelt höj-
de nivån på försvarsspelet i 
början av andra halvlek och 
det tog åtta minuter innan 
Per Johannesson spräckte 
nollan. Som tur var stor-

spelade Ales målvakt, David 
Nielsen, vilket gjorde att 
HK Kelt aldrig kom nära.

Mycket positivt
– Det är stabilt och det finns 
mycket positivt att ta med 
sig. Jag tycker att Michael 
Strigelius tar ett stort ansvar 
på nio meter idag och ”Gyn-
ta” (Joakim Samuelsson) 
gör det fantastiskt bra som 
mittnia, berömmer Janne 
Franzén.

Skälet till att både ”Gyn-
ta” och Strigelius fick kliva 
fram berodde på ytterligare 
en skada. Spelfördelaren Jo-
nathan Franzén fick bollen 
olyckligt på fingret och hade 
riktigt ont.

– Den tog illa. Det är väl-
digt svullet. Om det är ett 
brott eller inte återstår att se, 
säger pappa Franzén.

Just i denna match spela-
de det ingen större roll. Ale 
var helt överlägsen sin mot-
ståndare, men det stundar 
tuffare matcher. Backa-Skäll-
torp jagar två poäng bakom 
och väntar i sista omgången.

  PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg västra
HK Kelt – Ale HF 22-35 (13-17)

HANDBOLL

Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Varberg 34-8 (18-5)

HANDBOLL

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Linjelöparen Mattias Karls-
son debuterade i Ale HF. Han 
kommer närmast från Backa.

FOTBOLL I ALE

Ons 18 feb kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Nol

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               65
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        56
3. Bertil Hansson/Karl-Eric Nilsson      49

BRIDGE

Mer än bara 
lokaltidning

www.alekuriren.se


