
32  |  alekuriren   |   nummer 20  |   vecka 21   |   2008Sport

LÖDÖSE. Det var obe-
skrivliga glädjesce-
ner som utspelades 
både bland spelare 
och hemmasupporters 
när domaren flöjtade 
för slutsignalen och  
Lödöse/Nygård tagit 
sin första hemmaseger 
i årets division 5 Väs-
tergötland Västra.

I slutminuterna 
avgjorde man Göta älv-
dalsderbyt mot Skepp-
landa BTK.

Andreas Gustavsson 
blev stor matchvinnare 
när han på straffspark 
satte avgörande 2-1.

De flesta var säkert inställda 
på ett oavgjort resultat då 
minutvisaren på tiduret bör-
jade närma sig 45 minuter. 
Hemmalagets Martin Svens-
son ville dock annorlunda 
och blev helt ensam i SBTK:
s straffområde. Just i skottö-
gonblicket tvingade duktige 
målvakten Andreas Lars-
son att fälla Martin, vilket 
resulterade i både straff och 
rött kort. Den efterföljande 
stramaren som gav slutresul-
tatet 2-1, slogs in av Andreas 
Gustavsson  bakom ersätta-
ren Mats Andersson.

Båda lagen hade fördel av 
den starka solen i planens 
längdriktning. Skepplanda 
tog denna förmån i den första 

och satte hemmalaget i flera 
kinkiga situationer. Den spe-
lare hos gästerna som oroade 
mest för Lödöse /Nygård var 
spjutspetsen Johan Lorents-
son. Efter flera bra framstö-
tar blev det Johan som hittade 
rätt i den 15:e minuten, då 
han tryckte in SBTK:s led-
ningsmål efter hörna. 

Sedan hade gästerna ytter-
ligare en jättechans, men 
bollen tog strax utanför. Även 
hemmalaget skapade några 
farligheter, men som sista 
utpost stod Andreas Larsson 
i SBTK och parerade.

Efter paus var det hemma-
laget som skapade några vassa 
tillbud, däribland ett flertal 
hörnor. På en av dessa var 
Andreas Åkerblad framme 
och prickade in 1-1. Som 
redan återgivits kom hemma-
lagets 2-1 mot slutet av den  
spännande uppgörelsen, som 
lockat storpublik till Tingevi 
i Lödöse.

 Det rådde flera uppgifter 
när senast de båda lagen drab-
bade samman i seriefotboll. 
Den sista matchen var 1972 i 
division 6 Göta Älvdalsgrup-
pen, då SBTK plockade hem 
guldet och Lödöse hamnade 
sist med endast en vunnen 
poäng. Men det var gamla 
tider det…

Lödöse/Nygård vann välbesökt derby mot SBTK
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– Avgjorde på straff i slutminuten– Avgjorde på straff i slutminuten

SBTK tar ledningen i derbyt mot Lödöse/Nygård sedan Johan Lorentsson hittat rätt efter en hörna.SBTK tar ledningen i derbyt mot Lödöse/Nygård sedan Johan Lorentsson hittat rätt efter en hörna.
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Gåtan Alzheimers sjukdom 
kan vara löst inom tio år.

Hjärnfonden delar årligen ut forskningsstipendier som
rör hjärnforskningen. Just nu står svensk hjärnforskning
inför ett genombrott när det gäller att hitta botemedel för
flera av hjärnans sjukdomar som Alzheimers och
Parkinsons sjukdom, MS och schizofreni. 

Det gäller framtiden för de ca.55.000 svenskar som
varje år drabbas av någon hjärnsjukdom. Det finns bara
ett botemedel – forskning! 

Stöd hjärnforskningen! 
Hjärnfondens Postgiro 901125-5. Bankgiro 901-1255.


