
2009  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 17SPORT

SKEPPLANDA. Orken 
tog ut sin rätt i derbyt 
på Forsvallen.

Lödöse/Nygård 
avgjorde med tre mål i 
andra halvlek.

– Skepplanda kändes 
trötta redan före paus 
så det var bara att 
gasa på, säger två-
målsskytten Jimmy 
Aronsson.

Lödöse/Nygård har siktet in-
ställt på serieseger och planen 
är att gå obesegrade genom 
femman. Laget har tränat 
hårt för att infria de högt 
ställda förväntningarna och 
är än så länge utan förlust.

– Vi känner att vi ligger 
steget före övriga lag som vi 
har mött i serien. Det är inga 
problem för oss att ösa på i 90 
minuter och så länge brukar 
inga lag orka 
stå emot i 
femman, säger 
Jimmy Arons-
son, 21.

Derbyt på 
Forsvallen var 
inget undantag. Skepplanda 
stod upp hyggligt före paus, 
men hade inte skuggan av en 
chans i andra halvlek. När 
Lödöse/Nygård satte fart 
och snabbe Jimmy Aronsson 
fick ordning på siktet gick 
det fort. Matchen avgjor-
des på tio minuter. Jonathan 
Svensson inledde målskyttet 

med en nick från nära håll. 
Fem minuter senare vann 
Jimmy Aronsson en löpduell 
mot Skepplandaförsvaret och 
lyckades också ta sig förbi ut-
rusande Robert Löfdahl. 3-0 
var en något turlig lobb efter 
en sammanstötning med såväl 
målvakt som back.

– Det var tredje gången 
gillt. I första halvlek hade jag 
två lyftningar i ribban och 
sen hade vi väl ytterligare ett 
skott i stolpen, säger derby-
hjälten som fick det normalt 
så starka hemmaförsvaret att 
falla samman. Ingen hängde 
med raketen Jimmy Arons-
son.

Sett över hela matchen ska-
pade gästerna otroligt många 
målchanser och Skepplan-
da…

– Skapade väl ingen-
ting. De var helt enkelt ett 

nummer för 
stora. Det är 
det klart bästa 
laget som vi 
har mött i år 
och jag tror 
säkert att de 

kommer att vara med i den 
absoluta toppen när serien 
summeras, säger SBTK-trä-
naren Magnus Dahlqvist 
efter matchen.

Lödöse/Nygård har en 
härlig blandning av gammalt 
och ungt i laget, där finns 
också stabila strateger och 
kvicka tekniker.

– Det ser väldigt bra ut och 
vi har ett härligt självförtro-
ende i laget. Det bara rullar 
på, säger Jimmy Aronsson 
som var mittfältare när sä-
songen inleddes.

– Sen fick jag chansen som 
anfallare och det har blivit 
mål i samtliga matcher. Totalt 
har det blivit elva mål varav 
två hattrick, berättar en nöjd 
segerskytt.

Överbetyg ska också ges 
till rappe vänsterbredda-
ren Andreas Åkerblad som 
alltid är spelbar och den kre-
ative mittfältaren Tobias Jo-
hansson. Mittbacken Chris-
tian Andersson var en av för-
klaringarna till att SBTK för-
blev mållösa.

I hemmalaget blev det 

mest kämpatag, då laget fick 
jaga mycket boll i andra halv-
lek. Lagkapten Robert An-
dersson såg till att manska-
pet föll med flaggan i topp. 

Matchens prestation sva-
rade SBKT-keepern Robert 
Dahlöf för, då han tre minu-
ter före pausvilan räddade en 
straffspark.

– Jag tycker samtliga killar 
ska ha beröm för sin insats. 
Det är ingen skam att förlora 
mot en skicklig motståndare. 
Vi har ett ungt lag och ska inte 
vara på topp än. Nu bygger vi 
på lång sikt, avslutar SBTK:s 
Magnus Dahlqvist.

Lödöse/Nygård starkast i derbyt
– Ingen hängde med Jimmy AronssonAronsson

Nicklas Hylander fick ta i för att hålla vindsnabbe Jimmy 
Aronsson under kontroll. Det gick bra i första halvlek, men 
sen rasade hela Skepplanda ihop. Lödöse/Nygård var helt 
enkelt för bra.
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Danny Erics-
son är ett boll-
skickligt fram-
tidsnamn i 
Skepplandas 
unga A-lag.

Andreas Åkerblad var en av Andreas Åkerblad var en av 
många bra i Lödöse/Nygård många bra i Lödöse/Nygård 
som med all rätt siktar på som med all rätt siktar på 
serieseger.serieseger.

I helgen arrangerades Säve-
dalsspelen i Göteborg. Robin 
Johansson, 16 år från Ting-
bergs AIS, gjorde ett otroligt 
bra lopp på 800 m. Hans per-
sonrekord före tävlingarna 
var 2.16.71. Det nya rekor-
det blev 2.02.91. Han vann 
loppet och slog alla duktiga 
Göteborgare. Med denna tid 
är det endast en kille i Sve-
rige som ligger före i statis-
tiken. Även Emma Kuutti, 
11 år, slog ett nytt klubbre-
kord på 600 m med fem sek-
under. Tiden blev 2.01.20. 
Hon blev fyra. Julia Kristi-
anson, 10 år, satte ett dun-
derpersonrekord med cirka 
80 centimeter. Julia hoppa-
de hela 3.60 och blev trea. 
Sara Kuutti, 13 år, tog hem 
två brons, i spjut 21.66, och 
diskus 20.19. För Zebastian 
Tidqvist 12 år blev det en 
tredjeplats med hans längsta 
stöt hittills 8.23.

Johansson vann 
Sävedalsspelen Tisd 9 juni kl 19.30

Jennylund
Bohus – Hakoah

FOTBOLL I ALE

Onsdag 10 juni kl 19
Gläntevi

Alvhem – FC Ale

Torsdag 11 juni kl 19
Forsvallen

SBTK-herr – Sollebrunn

Fredag 12 juni kl 19
Forsvallen

SBTK-dam – Jitex

Fredag 12 juni kl 19
Vimmervi

Nödinge – Nol

Lördag 13 juni kl 15
Sjövallen

AIF-dam – Ytterby

NOL. Ett effektivt Nol 
knäckte skärgårdslaget 
Fotö med 4-2 och fort-
sätter av bara farten 
sin jakt på serieguldet.

Detta var NIK:s 
sjunde vinst i årets 
seriespel.

Nu väntar derby-
match i nästa omgång 
mot Nödinge på Vim-
mervi.

Gästerna skakade faktiskt 
om hemmalaget i matchens 
början och redan efter dryga 
minuten stod det 0-1. Det var 
Albert Gustavsson i Fotö 
som höll sig framme med hö-
gerfoten.

Men hemmalaget tog 
sig samman och  tränaren 
Peter Karlsson manade på 
sina adepter att jobba hårda-

re. Då kom också resultaten 
och innan pausvilan hade Nol 
vänt till 2-1.

I den andra var det mycket 
spel och massor med mål-
chanser på gästernas planhal-
va. Då  visade verkligen hem-
malaget vilka som bestämde 
takten på Nolängen. Snart 
var ställningen 4-1 genom två 
snygga mål av Björn Nilsson 
och Pierre Wigeborn.

Gästerna  ordnade till sitt 
andra mål i mitten av slutpe-
rioden, men  i övrigt var det 
Nol som höll i taktpinnen.

Här sitter 4-1-målet för Nol, inprickat av Pierre Wigeborn.

PÅ NOLÄNGEN
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Nol IK brassar på – 4-2Nol IK brassar på – 4-2
– Har fått fäste i serietoppen


