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NYGÅRD. Det blev ett 
allt igenom lyckat sam-
arbete mellan de tidi-
gare trätobröderna 
Nygård och Lödöse. 

I lördags fick de båda 
klubbarna klart belägg 
för att två är starkare 
än en. 

Inför nästa säsong 
blir det spel i division 5 
sedan matchen mellan 
Lödöse/Nygård-Sol-
lebrunn slutat oavgjort 
1-1.

Då den utmärkte domaren, 
Magnus Fredman från Vä-
nersborg, blåste eld upphör 
hördes jubel och hurrarop 
över hela samhället. De väl 
dolda guldhattarna var snabbt 
på plats, champagnekorkarna 
flög i luften och bubbelvatt-
net flödade både bland spela-
re och publik.

– Denna dag kommer jag 

att minnas så länge jag lever, 
förklarade en jublande Peter 
Danielsson och tog en klunk 
av det mousserande innehål-
let.

– Den blöta planen för-
störde alla ansatser till ordnat 
spel, speciellt runt kanterna 
var helt otänkbart, förklara-
de en glad och lycklig Peter 
innan han ställde upp sitt 
manskap för den  sedvanliga 
lagbilden.

På grund av en besvärande 
vind i planens längdriktning 
tog gästerna hand om kom-
mandot i den första halvle-
ken. Efter diverse farligheter 
tog Sollebrunn ledningen på 
nick efter hörna. Lycklig mål-
skytt blev Rickard Nylén. Nu 

var det gästerna som var i se-
rieledning och 0-1 stod sig 
halvleken ut.

I den andra var det hem-
malaget som hade fördel av 
vinden. Det ena anfallet av-
löste det andra och vid flera 
tillfällen hängde utjämning-
en i luften.

När Markus Danielsson 
dryga kvarten för slutet på 

ett mästerligt sätt överraska-
de Sollebrunns målvakt med 
en stänkare under ribban bra-
kade jublet lös bland spelare 
och anhängare. Det oavgjor-
da resultatet betydde seriese-
ger för det tappert kämpande 
Lödöse/Nygård.

Nygård/Lödöse fixade 
seriesegern på Alevi

Minuten efter slutsignalen satt guldhjälmarna på plats hos seriesegrarna Lödöse/Nygård. I laget ingick Christian Andersson, 
Jonas Parkås, Benny Pedersén, Markus Danielsson, Mikael Sandblom, Alexander Andersson, Anders Eriksson, Andréas Gus-
tavsson, Jonny Andersson, Jimmy Aronsson, Tobias Johansson, Jonatan Svensson, Andréas Åkerblad, Jerry Corneliusson, 
Robin Löfström, Tobias Eres, Abdullah Abdullahi, Tobias Kaldeby, Peter Alkestrand, Martin Svensson. Tränare Nicklas Stranne 
samt lagledarna  Peter Danielsson, Janne Löfström och Thomas Åkerblad.

– Guldglädje 
efter 1-1 mot 
Sollebrunnollebrunn

Markus Danielsson hyllas av både spelare och publik efter Markus Danielsson hyllas av både spelare och publik efter 
den historiska fullträffen som banade vägen till division 5.den historiska fullträffen som banade vägen till division 5.

Även i denna match var flera 
av de bättre borta, bland andra 
Daniel Larsson, Jimmy 
Thörnqvist och Jens Nils-
son. Vidare fick ÄIK två spe-
lare utvisade i slutet av andra 
halvlek. Både Svante Larson 
och Ali är borta i avslutning-
en mot Hälsö.

Fem felaktiga offside
Två av baklängesmålen var 
ett par verkliga bjudning-
ar av försvaret och vid minst 
fem tillfällen bedömdes offsi-
de helt fel.

Hur som helst bör ÄIK 

snabbt glömma söndagsmat-
chen och se fram emot av-
slutningen mot Hälsö. Vinst 
i denna match kan laget ta ett 
kliv uppåt i tabellen.

Kärra/Klareberg bröt 
ÄIK:s fina trend
KILANDA. Efter sju raka utan förlust blev det rena 
raset i näst sista omgången.

Älvängens IK förlorade med klara 0-4 mot 
Kärra/Klareberg. 

Matchen avverkades på utmärkta Skogsvallen i 
Kilanda.

BOHUS. Jouni Lupala, 
Ale-Surtes ryggrad 
de senaste två åren, 
lämnar klubben.

Han väljer att varva 
ner i Alingsåslaget 
Hemsjö.

Däremot ryktas det 
att tränaren Anders 
Pettersson är med och 
kör för fullt – om det är 
sant har klubben gjort 
ett av säsongens bästa 
nyförvärv.

Det blev som många förut-
spått ingen fortsättning för 
Jouni Lupala, 34, i Ale-Surte 
BK. Den välmeriterade för-
svararen som bland annat 
spelat två säsonger med Villa 
Lidköping och fyra med 
Gripen/Trollhättan. Resorna 

från Borås blev till sist alltför 
tidskrävande både för Jouni 
själv och familjen. Han väljer 
istället att hålla igång i divi-
sion tre laget Hemsjö.

Sedan tidigare har också 
Johan ”Baddarn” Larsson 
meddelat att han avstår från 
spel i Ale-Surte den komman-
de säsongen.

Byggnationen av Bandy-
huset pågår för fullt och en 
mängd idealister sluter upp på 
kvällar och arbetshelger. Ny-
ligen sattes den tionde av 17 
takstolar på plats. Om planen 
håller kommer Vildkatterna 
att spela bandy inomhus före 
denna månads utgång.

Jouni Lupala 
har med 
största san-
nolikhet 
spelat sin 
sista match 
i Surtetrö-
jan. Han har 
nu bestämt 
sig för att 
varva ner i 
Hemsjö, i di-
vision tre.

I BOHUS
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