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NYGÅRD. Nygård/
Lödöse hade inte 
mycket att sätta emot 
seriefavoriterna Halv-
orstorps IS.

Det blev en klar för-
lust hemma på Alevi.

Trollhättelaget kunde 
vända hemåt med en 5-
1-seger i bagaget.

Tråkigare start får man leta 
efter. Redan  i den  13:e mi-
nuten fick gästerna en hörna 
som Christian Johnsson slår 
direkt i nät och 1-0 till Halv-
orstorp. Det var den starka 
solen som ställde till det för 
målvakten Göran Löfström 
som inte hade en chans 
att parera och fick dessut-
om dålig hjälp av uteförsva-

ret. Men hemmalaget kom 
fint tillbaka och efter några 
bra anfall kom utjämningen. 
Jonny Andersson drog till på 
en frispark efter en halvtimma 
och gästernas målvakt fick se 
bollen segla in mellan stolpar-
na och 1-1.

Innan pausvilan ryckte 
HIS ifrån till 1-3 genom mål 
av Jörgen Hellqvist och 
Kristoffer Back. Då gick 
ridån mer eller mindre ner 
för tränare Niclas Strannes 
manskap.

Efter paus hade en av de 
bättre på banan, Andréás 
Åkerblad, en stolpträff, men 
sedan gick luften mer eller 
mindre ut för Nygård/Lödöse 
då de gulsvarta Trollhättela-
get spädde på resultatet till 
både 1-4 och 1-5. Målskyt-

tar var Christian Johnsson 
(straff) och Henrik Olsson.

Nygård/Lödöse har väl 
inte fått den starten i  hemma-
matcherna som man hoppats. 
Först 0-4 mot Vänersborg 
och så fredagens 1-5-förlust 
mot Halvorstorp.

– Alla skall veta att dessa 
båda, tillsammans med 
Vargön, blir de som kommer 
att slåss om medaljerna, sade 
man inom Nygård/Lödöse 
efter matchen.

Nu på tisdag, 20 maj, 
spelas ett historiskt derby då 
Nygård/Lödöse och Skepp-
landa BTK drabbar samman 
på Tingevi.

– Halvorstorp numret större på Alevi
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Hemmamålvak-Hemmamålvak-
ten Göran Löfström ten Göran Löfström 
var helt solbländad var helt solbländad 
då gästande Halv-då gästande Halv-
orstorps IS prickade orstorps IS prickade 
in ledningsmålet på in ledningsmålet på 
hörna i den 13:e mi-hörna i den 13:e mi-
nuten. Slutresultatet nuten. Slutresultatet 
blev 1-5.blev 1-5.

Klass 2b i Älvängenskolan 
gjorde den stora bravaden 
och vann Vårcupen 2008 i 
fotboll, som ägde rum 27 
april och 10 maj på Skarpe 
Nord i Kungälv. Efter stor 
kämparinsats och spelglädje 
gick laget obesegrade genom 
hela turneringen där 32 lag 
deltog.

Viking gjorde ett jättejobb 
i grundspelet på backpo-
sitionen och släppte inte 
igenom en enda spelare. Han 
saknades tyvärr i finalspelet 
där han inte kunde delta. 
Elina kämpade tappert på 
alla platser, både fram och 
bak. Felicia, en vinnarskalle 
som aldrig ger sig, kämpade 
så svetten lackade. Lukas 

visade att han är en jätte-
duktig fotbollsspelare med 
mycket kämparglöd. Kristof-
fer, kvick som han är, ger sig 
aldrig, kämpade efter bollen 
i alla lägen. Ronja, en tuff 
spelare med stort spelsinne, 
ger sig aldrig och är en riktig 
kämpe. 

Maja, snabb som en vessla, 
dribblade och sprang ifrån 
de flesta. Daniel A, liten men 
oj så snabb och passningssä-
ker, jobbar efter bollen i alla 
lägen. Jacob, en säker slitvarg 
som kämpade igenom alla 
matcher både bak och fram. 
Ida läser spelet bra och är 
mycket tuff i alla närkamper. 
William, en trygg och säker 
spelare kämpade väl igenom 

hela turneringen.
Gustav, en sprallig prat-

kvarn som kämpar och tillför 
laget mycket spelarglädje. 
Eje, en spelare som alltid 
gör sitt bästa och som alltid 
kämpar väl och sprider 
glädje. Jonas var kanonbra 
både som målvakt och ute-
spelare. Daniel W, en stor 
spelare som gjorde ett jätte-
jobb i alla matcher.

Och sist men inte minst 
ett stort tack till alla under-
bara och fantastiska föräldrar 
som stöttade och hejade fram 
klassen.

Tack ska ni ha, det gjorde 
ni bra!

Stolta ledare
Annelie o Merja

Älvängenskolan 2b segrade i Vårcupen

Älvängensskolan 2b segrade i Vårcupen i fotboll. Övre raden från vänster: Maja, Felicia, 
Jonas, William, Elina, Ida, Ronja. Främre raden från vänster: Gustav, Jacob, Lukas, Daniel W, 
Daniel A, Eje, Kristoffer.


