
ALE. Både Nödinge 
och Nol föll tungt i 
division 6D Göteborg.

Dessutom med det 
förhatliga uddamålet.

Nödinge bjöd 
åtminstone upp till 
målkalas i matchen 
mot Lundby 06.

Av sex möjliga blev det bara 
en poäng för en av seriens 
förhandsfavoriter Nol IK. 
Laget lyckades rädda 1-
1 borta 
mot Sparta 
genom mål 
av Pierre 
W i g e -
born.
Ute på 
Hälsö vän-
tade en 
tidig "måstematch" och där 
blev det stryk med 2-1. 

Aj, det här var inte den 
inledning på säsongen som 
Nolängens stolthet önskat 
sig.

Nödinge SK, som spelar 
i samma serie, jagade tredje 
raka borta mot Lundby 06, 
men kom till spel helt utan 
inställning. Hemmalaget 
fick göra fyra mål innan gäs-
tande NSK vaknade till liv.

– Det var katastrof. Kil-
larna var på en annan planet. 
Jag tor de gjorde mål på sina 

fyra första skott. 4-0 efter 35 
minuter är inte mycket att 
skriva hem om, konstaterar 
en besviken NSK-tränare i 
Stefan Szilagyi.

Innan förnedring-
ens halvlek var över hann 
Martin Johansson redu-
cera till 4-1.

Efter paus tog Nödinge 
delvis revansch på sig själva. 
Robert Maxe sköt 4-2 och 
Wshyar Kotani satte 4-3.

– Det fanns tid kvar att 
kvitte-
ra också. 
Kotani 
hade ett jät-
teläge, men 
Lundby 
rensade 
framgångs-
rikt på mål-

linjen. Vi fick också en tvek-
sam offsideavblåsning. Med 
lite tur hade vi fått med oss 
en poäng, säger Szilagyi 
som var nöjd med vad laget 
presterade i andra halvlek.

Nu väntar Hermansby 
borta för Nödinge och för 
Nol står serietvåan Komar-
ken för motståndet hemma 
på fredag.
Matchens kurrar NSK: 
Johan Ekström 3, Marcello Stojnic 2, 
Robert Maxe 1.
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VÄNERSBORG. LN IK 
hade en tuff match 
på schemat då man 
hade tvåan i tabellen 
Vänersborg IF borta på 
Vänersvallen.

Det är oftast rätt 
heta möten mellan 
lagen och därför rätt 
spännande matcher att 
titta på.

Så även den här 
gången när gästerna 
vände 2-0-underläge 
till seger med 3-2.

Första halvlek på Vänersval-
len var rätt svårspelad för 
Lödöse/Nygård då man 
hade hård motvind. VIF fick 
en het chans i början av mat-
chen och bollen räddades på 
mållinjen, men det dröjde 
inte länge förrän VIF fick 
in 1-0.

Tjejerna i LN IK fortsatte 
att kämpa, men snöpligt nog 
fick VIF ett läge där målvak-
ten är lite långt ut och 2-0.

Matchen fortsatt i ett bra 
tempo och tjejerna pushade 
varandra. I 44:e minuten fick 
Johanna ”Foppa” Forsberg 
bollen och gjorde en fin pass-
ning till Evelina Löfström, 
som lätt kunde reducera till 
2-1 vilket gjorde att laget fick 
ny fart i benen inför andra 
halvlek.

Efter pausvilan hade LN 
IK medvind och visade nu att 
hemmalaget skulle få kämpa 
hårt för hålla ledningen. LN 
IK skapade chans efter chans 
och publiken fick nu se ett 
äkta ”Zlatan-mål” av Matilda 
Bertilsson. En riktig härlig 
klackspark. 

Nu stod det 2-2 och LN 
IK börja äga mer och mer 
av matchen och i den hårda 

motvinden blev VIF allt tröt-
tare och tröttare. 

Evelina Löfström, som 
var på bänken för att vila sig 
en stund,  kom in när det var 
tolv minuter kvar. Hon fick 
bollen direkt med en under-
bar träff med högerdojan 
satte hon 2-3.

Tiazz 

Lödöse/Nygårds damer vände och vann
– Seger med 3-2 mot VIF

Evelina Löfström gjorde två 
mål och Matilda Bertils-
son ett när Lödöse/Nygårds 
damer vann med 3-2 borta 
mot Vänersborgs IF.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK och Inland/
Västerlanda tog var sin 
poäng i fredagskvällens 
Göta älvdalsderby.

1-1 slutade mat-
chen på Forsvallen, 
men hemmatränaren 
Magnus Dahlqvist var 
inte nöjd med resulta-
tet.

– Vi dominerade 
första halvlek och 
borde utnyttjat några 
av alla de chanser vi 
skapade.

För första gången var den 
nya föreningskonstellatio-
nen Inland/Västerlanda på 
Forsvallen för att spela serie-
fotboll. Gästerna, som inlett 
säsongen på ett förtroende-
ingivande sätt och som till-

hör toppen av division 5 Väs-
tergötland Västra, fick inget 
kärvänligt mottagande precis. 
Det gulsvarta hemmalaget 
var taggade till tusen och satte 
högsta fart direkt från start.

– Vi gör en mycket bra 
första halvlek, förmodligen 
den bästa som vi har presterat 
i år. Vi har ett varierat anfalls-
spel där vi både spelar kort 
och långt. Vi spelar mycket 
med en touch och bjuder vår 
publik på riktigt sevärd fot-
boll, förklarar Dahlqvist.

Inland/Västerlandas mål-
vakt, Henrik Johansson, ti-
digare i SBTK, visade sig på 
styva linan ett flertal gånger. 
Han hade stor del i gästernas 
poängvinst denna kväll.

En riktig kalldusch fick 
hemmalaget uppleva när 
Inland/Västerlanda kunde ta 
ledningen med 1-0 genom 

Jimmy Sandberg. 
– Det var första gången 

som de var inne i vårt straff-
område, suckar Dahlqvist.

Kvitteringen ordnade 
Johan Lorentsson på straff 
strax före pausvilan.

Inland/Västerlanda jäm-
nade ut spelet i den andra 
halvleken, men Skepplandas 
slutforcering kunde givit en 
fullpoängare.

– Det är bara att ta nya tag 
och hoppas att vi kan vinna 
onsdagens bortamatch mot 
Hol. Nu är vi på gång, avslu-
tar Magnus Dahlqvist.

Oavgjort Göta älvdalsderby 
på Forsvallen
– SBTK skulle avgjort före paus
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FOTBOLL
Division 2 Nv Götaland
Halmia – Ahlafors IF 2-2 (2-1)
Mål AIF: Peter Antonsson, Markus 
Hansson. Matchens kurrar: Markus 
Hansson 3, Nemanja Stanisic 2, 
Andres Colombo 1.
Asmundtorp – Ahlafors IF 0-5
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Jonat-
han Henriksson, Christian Gunarson, 
Christian Berndtsson. Matchens 
kurrar: Peter Kihlgren 3, Peter 
Antonsson 2, Christian Gunarson 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Inland/Västerlanda 1-1 (1-1)
Mål SBTK: Johan Lorentsson (straff) 
I/V: Jimmy Sandberg.
Matchens kurrar: Johan Lorentsson 
3, Oskar Frii 2, Robert Andersson 1.

Södra Härene – Lödöse/Nygård 1-3 (0-2)
Mål L/N: Martin Svensson, Jimmy 
Aronsson, Andreas Åkerblad.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Stora Mellby 1-3
FC Ale – Vänersborgs FK 1-2

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Vardar/Makedonija 0-3
Matchens kurrar: Andréas Blomgren 
3, Per Ingvarsson 2, Johan Karls-
son 1.

Division 4 B Göteborg, damer
Väster – Ahlafors IF 0-1
Mål AIF: Madelen Lindberg
Matchens kurrar: Ann-Sofie Johan-
nesson 3, Malin Holmström 2, Emma 
Källberg 1.

Division 4 Västergötland V
Vänersborg – Lödöse/Nygård 2-3
Mål L/N: Evelina Löfström 2, Matilda 
Bertilsson.

Vardag 10-19
Lördag 10-15
Söndag 11-15
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Rulla lugnt...

Heelys Original Skatesko med hjul.

Nu

699:-
Ord 899:-

Skate/cykelhjälm

249:-

Freeskate Inline
Ställbar storlek.

599:-

Freestyle Kickbike
2 storlekar

Small

249:-
Medium

399:-

Fredagskvällens Göta älvdalsderby på Forsvallen mellan Skepplanda BTK och Inland/Väster-
landa slutade 1-1.

Tunga förluster för 
Nol och Nödinge

FOTBOLL
Div 6D Göteborg
Lundby O6 – Nödinge SK 4-3 (4-1)
Hälsö – Nol IK 2-1
Sparta – Nol IK 1-1


