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NYGÅRD. Grattis 
Lödöse/Nygård!

Efter stor dramatik 
säkrades division 4-
platsen i lördags efter-
middag.

2-2 (1-2) hemma mot 
Säven räckte för att 
bärga avancemanget.

Drygt 200 personer trotsade 
regnet och den bistra höst-
kylan för att bevittna den av-
görande kvalmatchen mellan 
Lödöse/Nygård och Sävens 
BK i lördags. Det blev precis 
så dramatiskt som förutspåt-
ts och publiken slets mellan 
hopp och förtvivlan.

Förutsättningarna var 
enkla. Vid ett oavgjort re-
sultat eller seger var Lödöse/
Nygård klara för division 4. 
Gästerna be-
hövde vinna 
för att sno åt 
sig gruppse-
gern och för-
nyat kontrakt 
i ”fyran”.

Matchen var tolv minuter 
gammal när Lödöse/Nygård 
kopplade grepp om matchen. 
Andreas Gustavsson skick-
ade in bollen till Jonathan 
Svensson, som elegant slog 
in 1-0 och stort jubel bland 
de vitklädda.

Så långt var allt bra, men 
sedan tog gästerna över di-
rigentpinnen. Kvitteringen 
dröjde inte länge. När mat-
churet visade 20 minuter or-
dande Daniel Wictorsson 1-
1 och sju minuter senare var 
det dags igen. Joel Hallen-
bert gjorde 1-2 och i det här 
skedet satt Säven i förarsä-
tet. Det kunde ha varit defi-
nitivt ridå ner för hemmala-
get en stund senare, men en 
fantastisk enhandsräddning 
av målvakten Stefan Sand-

blom höll målet fritt från på-
hälsning. 1-3 innan pausvi-
lan och loppet hade nog varit 
kört för Lödöse/Nygård.

Efter pausvilan blev det 
dock ombytta roller och L/
N IK satsade allt på ett kort. 
Ett par hyfsade chanser vas-
kades fram innan Tobias 
”Bass” Johansson kvitterade 
på nick till 2-2 i 65:e minuten. 
Liggandes i luften kunde han 
se hur bollen passerade mål-
linjen. Hastigt och lustigt var 
L/N en kvalvinnare igen.

Dramatik på slutet
Slutet på matchen blev minst 
sagt dramatiskt. Hemma-
lagets Allar Piirsoo kunde 
stängt butiken, men sköt 
dessvärre en straffspark vid 
sidan av målet när blott fem 

minuter åter-
stod. Säven 
var därefter 
ytterst nära 
att göra 2-3, 
men det oav-
gjorda resul-

tatet stod sig ända fram till 
dess att domaren, Gustav 
Olsson från Borås, blåste av 
tillställningen efter 90 minu-
ters kampande.

– Helt underbart, utbrast 
tränaren Torben Christi-
ansen som grät av lycka när 
han klappade om sina grabbar 
efter kvaltriumfen.

Champagnekorken åkte i 
luften som sig bör och gläd-
jen visste inga gränser hos se-
gerrusiga spelare, ledare och 
supporters i Lödöse/Nygård. 
Vi kan bara gissa att det blev 
en lång natts firande…

Lödöse/Nygård klara för division 4
– Oavgjord kvalrysare på Alevi

Champagnen flödade som sig bör vid en kvaltriumf. Lyckan visste inga grän-
ser på Alevi i lördags.

FOTBOLL
Kval till div 4 Västergötland
Lödöse-Nygård – Säven 2-2 (1-2)

Tränaren Torben Christiansen grät av lycka efter slutsignalen.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här fixar Tobias Johansson kvitteringen till 2-2 mot Säven, 
som innebär att Lödöse/Nygård spelar division 4-fotboll 
nästa år. DÄCKKONTROLL!GRATIS
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