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Storvinst för Nygård/Lödöse hemma mot TIF
LÖDÖSE. Nygård/
Lödöse befäste sin 
serieledning i division 6 
Trollhättan efter freda-
gens seger hemma på 
Tingevi.

Hemmalaget överty-
gade stort och lät aldrig 
gästande Trollhättans 
IF komma fram till 
några farligheter.

6-0 slutade matchen 
och på måndag väntar 
seriefinal borta mot 
Sollebrunns AIK.

Den första halvleken på 

Tingevi var en enda stor upp-
visning av hemmalaget. Gäs-
terna såg paralyserade ut och 
Nygård/Lödöse  kunde gå till 
pausvila med ett betryggande 
grepp om matchen. Men nog 
borde de helvita hittat rätt fler 
gånger.

Det hjälpte inte att Troll-
hättan hade fördel med solen i 
ryggen efter paus. Ett kanon-
skott i närheten av krysset i 
den 50 min var det farligaste 
de gulsvarta skapade.

Ett hemmamål som gav 
3-0 kom i den 67 minuten. 
Det var tekniske Abdullah 
Abdullai som enkelt körde 

slalom genom TIF-försvaret 
och satte bollen i nät. Mycket 
applåder efter denna uppvis-
ning.

En slutspurt av sällan 
skådat slag ordnade hemma-
laget under de sista fem minu-
terna då tre fullträffar pricka-
des in bakom Rickard Elias-
son i TIF-buren.

Cirka 100-talet åskåda-
re bevittnade målkalaset. De 
flesta lär återkomma och då 
spelas matchen på Alevi i 
Nygård. I ett jämt hemmalag 
får man framhålla Alexander 
Andersson och Tobias Jo-
hansson.

ALLAN LARSON

Här jublar 
Nygård/Lödöse 
efter en av de 
sex fullträffar-
na i hemmamö-
tet med Troll-
hättans IF.

När mor och dotter spelar i samma lag, Camilla och Evelina 
Löfström, har Nygård/Lödöse överträffat alla förväntningar.

Mor och dotter i samma laglag
NYGÅRD. Ett unikt men 
framgångsrikt koncept.

Med mor och dotter i 
samma lag, Camilla och 
Evelina Löfström, har 
Nygård/Lödöse tagit 
täten i division 5 Troll-
hättan.

Låt vara att det blev 
förlust i måndagens 
seriefinal hemma mot 
Wargöns IK (1-3), Alevis 
hjältar har ändå över-
träffat alla förvänt-
ningar så här långt.

Sammanslagningen mellan 
de båda ärkerivalerna Ny-
gårds IF och Lödöse BK har 
blivit väldigt lyckosam. Inte 
nog med att herrarna toppar 
”Trollhättesexan”, även da-
merna har intagit tätpositio-
nen i sin serie efter åtta spe-
lade omgångar.

– Det har gått långt över 
förväntan. Det är en otroligt 
härlig stämning i laget, grup-
pen fungerar fantastiskt och 
det finns inget som brister i 
den. Den fina sammanhåll-
ningen är en starkt bidragan-
de orsak till varför det har gått 

så här bra. Sedan skadar det 
ju inte att tjejerna är bra fot-
bollsspelare i grunden, säger 
årsfärske tränaren, Cerry 
Holmgren.

Stommen i Nygård/Lödöse 
utgörs av unga tjejer i 15-17-
års åldern, men det finns ett 
lysande undantag. Camilla 
Löfström, 40, är still going 
strong och med sitt säkra li-
berospel ger hon nödvändig 
stadga åt laget.

– Hennes rutin och pondus 
betyder mycket. Camilla 
rensar ogärna bort en boll 
i onödan utanför försöker 
alltid göra något konstruk-
tivt. Tyvärr har hon varit ska-
debenägen den senaste tiden, 
säger Cerry Holmgren.

Camilla Löfström är 
mamma i laget i dubbel be-
märkelse. På planen återfinns 
också dottern Evelina Löf-
ström, 15, som har framtiden 
för sig.

– Evelina gör sin första 
säsong i A-laget. Jag använ-
der henne mest som ytter-
mittfältare. Hon är oerhört 
bollskicklig och har en enorm 
utvecklingspotential. Hon är 
dessutom ödmjuk och väl-

digt träningsvillig, beröm-
mer Holmgren.

I måndagens toppmöte 
med Wargöns IK hemma på 
Alevi blev det emellertid stryk 
för Nygård/Lödöse. Gästerna 
kunde vända hemåt med en 3-
1-seger i bagaget.

– Vi var tafatta under den 
första halvleken och orutinen 
lyste igenom. För ovanlighe-
tens skull fick jag höja rösten 
i pausvilan och i den andra 
blev det bättre, säger tränare 
Holmgren.

0-1 i paus blev 0-2 på straff 
i början av den andra halvle-
ken. Gabriella Jonsson redu-
cerade, också på straff, i den 
63:e minuten. Närmare än så 
kom aldrig hemmalaget. Vis-
serligen fanns goda chanser 
till att nå en kvittering, men 
istället kunde Wargön slå in 
avgörande 1-3 i den sista spel-
minuten.

– Vi kommer igen, var så 
säkra, avslutar Cerry Holm-
gren.
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– Det har givit Nygård/Lödöse tätposition
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