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LÖDÖSE. Det blev en 
gastkramande tillställ-
ning med ett lyckligt 
slut.

LN 70 HC tog den 
poäng som krävdes för 
att vinna division 4 
Göteborg.

– Jag har aldrig varit 
så nervös tidigare och 
det var en befrielse när 
slutsignalen ljöd, kon-
staterade en överlyck-
lig hemmacoach i Jim 
Dahlin.

Över 400 personer, vilket 
innebar nytt publikrekord, 
kom till Lödöseborg för 
att se den avslutande serie-
matchen mellan LN 70 HC 
och mittenlaget Duells. Det 
gästande farmarlaget hade 
inför epilogen förstärkt med 
en handfull spelare från divi-
sion 3-laget Partille. Tuffast 
tänkbara motstånd således 
för LN 70, som behövde en 
poäng för att säkra guldet 

och smita förbi Slottsskogen 
HC i tabellen.

Det blev precis så jämnt 
och spännande som exper-
tisen hade förutspått. Ner-
verna gjorde sig påminda hos 
hemmaspelarna och konstigt 
vore väl annars. Senaste 
gången LN 70 hade anled-
ning att fira en serieseger 
var säsongen 
98/99.

– Visst 
märktes det 
att vi var tagna 
av stundens 
allvar, men jag är ändå nöjd 
med den fantastiska moral 
och kämpaglöd som kil-
larna visar upp under hela 
matchen, säger Jim Dahlin.

När Ivan Alesjö skickade 
in 4-3 en bit in i den tredje 
perioden trodde många att 
saken var klar. Duells väg-
rade dock ge slaget förlorat 
och kvitterade med några 
minuter kvar att spela.

– Som tur var fick vi spela 
power play med dryga minu-

ten kvar och då var det bara 
att döda tid, förklarar Jim 
Dahlin.

Firandet i Lödöseborg 
visste inga gränser. Iförda 
guldhjälmar och med cham-
pagnen sprutandes tackade 
LN 70:s spelare sin trogna 
publik.

– En helt fantastisk och 
o b e s k r i v l i g 
känsla, kon-
staterade Jim 
Dahlin.

Två spelare 
som tackar 

för sig och som inte följer 
med LN 70 upp till division 
3 är Daniel Claesson och 
Patrik Johnsson. Å andra 
sidan ryktas det redan om att 
flera etablerade nyförvärv är 
på väg in.

– Vår sportchef Allar 
Piirso jobbar på det och 
förhoppningsvis har vi en 
ännu starkare trupp när vi 
återupptar träningen till 
hösten. Först ska vi njuta 
segerns sötma och fira riktigt 
ordentligt, sade Jim Dahlin, 
aningen hes men med dagens 
bredaste leende.

Rekordpublik när LN 70 Rekordpublik när LN 70 
säkradesäkrade GULDETGULDET

Seriens poängkung Tim Nordström svarade för två Seriens poängkung Tim Nordström svarade för två 
fullträffar medan Daniel Claesson och Ivan Alesjö fullträffar medan Daniel Claesson och Ivan Alesjö 
gjorde ett mål vardera i 4-4-matchen mot Duells i gjorde ett mål vardera i 4-4-matchen mot Duells i 
lördags. Daniel Claesson gjorde sin sista match för lördags. Daniel Claesson gjorde sin sista match för 
LN 70 och krönte karriären med en serieseger. Ef-LN 70 och krönte karriären med en serieseger. Ef-
ter slutsignalen fi rade han tillsammans med sonen ter slutsignalen fi rade han tillsammans med sonen 
Dante och en salig hemmapublik.Dante och en salig hemmapublik.

Ivan Alesjö har precis gjort 4-3 för LN 70 och lag-
kamraterna är snabbt framme för att gratulera.
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Division 4 Göteborg
LN 70 HC – Duells 4-4

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Nästa år blir det division-tre hockey i Lödöseborg Lödöseborg


