
ALVHEM. Jimmy Lidén 
stod i fokus på Gläntevi 
i lördags.

Alvhemsanfallaren 
svarade för samtliga 
fem fullträffar i derbyt 
mot Lödöse/Nygård.

– Nu tog han avsluten 
själv och fi ck utdelning, 
konstaterade AIK-trä-
naren Roger Brunberg.

I underbart sensommarvä-
der möttes Alvhems IK och 
Lödöse/Nygård i en derby-
kamp om mittens rike i divi-
sion 6 Trollhättan. Många 
ansåg nog att gästerna gällde 
som favoriter, men 
det vitskrudade 
hemmalaget ville 
annat. Framförallt 
var Jimmy Lidén 
på ett sällan skådat 
målhumör och han blev skill-
naden mellan lagen.

– Efter två plattmat-
cher mot Trollhättans FF 
och Västerlanda tog vi oss i 
kragen. Killarna tog ansvar, 
jobbade hårt för varandra 
och visade den inställning 
som behövs i en sådan här 
match, förklarade en mycket 

belåten Roger Brunberg.
Det var 2-2 i paus och det 

oavgjorda resultatet stod sig 
fram till kvarten kvar. Inom 
loppet av tolv minuter hade 
AIK, eller rättare sagt Jimmy 
Lidén, avgjort matchen.

– Nu har vi samma poäng 
som Lödöse/Nygård och 
målsättningen är att komma 
före dem i tabellen. Vi får se 
om vi lyckas med det, säger 
Roger Brunberg.

På fredag gästas Gläntevi 
av tabelltrean Trollhättans 
IF. Ingen omöjlig uppgift 
enligt Brunberg.

– Vi ska kunna rubba TIF 
också om 
vi visar 
s a m m a 
glöd som 
vi gjorde 
i lördags. 

Jobbar vi hårt kan det mycket 
väl bli poäng.
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FOTBOLL
Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – Lödöse/Nygård 5-2 (2-2)
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grattis
älvängen GYMKORT

199 KR / MÅN
12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM  

KONDITION  

FRIA VIKTER  

GRUPPTRÄNING  

PERSONLIG TRÄNING  

REHAB & SJUKGYMNASTIK  

FÖRETAGSFRISKVÅRD  

KIDZCLUB & BARNDANS  

UNGDOMSKORT  

SENIORKLUBB  

SOL & RELAX  

Jimmy Lidén sänkte 
Lödöse/Nygård
– Blev derbyhjälte med 
fem fullträffar

Lödöse/Nygårds lagkapten Jonathan Svensson i kamp om bollen med Alvhems Jimmy Lidén. 
Jimmy blev derbyts kung då han svarade för hemmalagets samtliga fem fullträffar.

Björn Gidlund är nära 
att få pannan på bol-

len, men den här gång-
en lyckas burväktaren 
i Lödöse/Nygård, Tim 

Holmqvist, avvärja.
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ÄLVÄNGEN. ÄIK orkade 
inte följa upp praktin-
satsen mot topplaget 
Bosna.

Uddamålsförlusten 
hemma på Älvevi sved.

Hemmalaget var nära 
poäng, men hade inte 
marginaler och domslut 
på sin sida.

Efter en mållös första halvlek 
där Älvängen borde fått en 
straff sedan Tim Webster 
blivit fälld, tog gästerna över 
kommandot i inledningen på 
den andra akten. Det var 0-2 
inom loppet av tio minuter.

– Vi var inte på bettet och 
inställningen som vi hade 
i segermatchen mot Bosna 
var som bortblåst, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Samuel Ingvarsson gav 
nerv åt tillställningen när han 
fixade 1-2 i den 66:e minu-
ten. Därefter uppstod en 
handsituation i Hälsös straff-
område, men ingen signal. 
Domaren Peter Öhman 
hade för övrigt mycket att stå 
i och fick hala upp det röda 
kortet två gånger. Gästernas 
Jesper Olofsson fick lämna 
banan i den 60:e minuten 
och sedan fick han sällskap av 
sin lagkamrat, Daniel Dino, 
tio minuter före slutet.

– Det känns lite surt att vi 
inte lyckades få in en kvitte-
ring, säger Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

ÄIK förlorade 
hemma


