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NYGÅRD. Två jämna lag 
och ett oavgjort resul-
tat.

Publiken på Alevi fi ck 
uppleva ett intensivt 
derby utan mål.

– Rättvist, konstatera-
de AIK-tränaren Roger 
Brunberg efter slutsig-
nalen.

Lödöse/Nygård är alltjämt 
obesegrade efter tre spela-
de omgångar. Hemmalaget 

hade dock hoppats på bättre 
utdelning än den poäng man 
fi ck med sig i lördagens Göta 
älvdalsderby mot Alvhems 
IK. Ändå var slutresultatet 
inget att säga om, lagen för-
tjänade varsin poäng.

– Det var fi fty-fi fty. Vi 
hade väl lite vassare chanser 
än LNIK som i sin tur hade 
några fl er möjligheter. Jag 
tycker 0-0 speglar matchbil-
den tämligen väl, säger Ro-
ger Brunberg.

Alvhem har överraskat 
positivt så här långt. Tidiga-
re i veckan knep man en po-
äng via 2-2 mot Hjärtum och 

på Alevi visade man återigen 
upp en härlig inställning.

– Vi är tippade att hamna 
i botten, men fortsätter vi så 
här kan det bli en mitten-
placering. Problemet är att 
vi har en tunn trupp, 17-18 
spelare och inget B-lag. Vi 
tål inte fl er skador nu, för-
klarar Roger Brunberg.

Sedan tidigare fi nns vete-
ranen Anders Claesson på 
skadelistan och där har han 
nu fått sällskap av Ronny 
Borg som fördärvade knäet 
illa i lördagens derbydrabb-
ning.

– Dessutom har Daniel 

Östlund problem med ben-
hinnorna och Emanuel 
Stensson känner av sitt knä, 
berättar Brunberg. 

På fredag väntar ny match 
för Alvhems IK då FC Gau-
thiod kommer på besök till 
Gläntevi.

– Ett passningsskickligt 
lag enligt de rapporter som 
jag har fått. Deras uppställ-
ning varierar emellertid från 
match till match så det åter-
står att se vilket manskap de 
mönstrar på fredag, avslutar 
Roger Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Efter vår lyckade prova 
på-voltige i februari i år har 
ett gäng mycket fl itiga tjejer 
tränat två gånger i veckan 
för att i lördags testa sin 
förmåga i voltige. Klubben 
startade med ett lag beståen-
de av fyra tjejer som tidigare 
aldrig tävlat och med en 
individuell start.

Tjejerna var mycket 
nervösa, men presterade 
över förväntan med tanke 
på att det var deras första 
tävling och att de fått gå upp 
i ottan för att vara på plats 
på tävlingsbanan i Laholm 

klockan åtta. Laget kom på 
en tredje plats med bara 0.4 
poäng upp till andraplatsen.

I den individuella tävling-
en kämpade vår representant 
i stenhård konkurrens och 
tog hem en fjärdeplats.

Både lag och individu-
ell tävlade på hästen Luco 
Rae och linförare var Sara 
Wingård.

I laget: Rebecka Zack-
risson, Keije Persson, 
Nova Törn och Felicia 
Jerre. Individuell: Linda 
Holm.

Ale Jennylunds lag kom trea i voltigetävlingen i Laholm. 

Voltigeframgång för 
Ale Jennylunds RK

Mållöst derby på Alevi

Lördagens Göta älvdalsderby mellan Lödöse/Nygård och 
Alvhem slutade mållöst. Här avvärjer gästernas målvakt, Patrik 
Jonsson, en attack från hemmalaget.

LNIK:s Jonathan Svensson levererar en passning samtidigt som 
han uppvaktas av Alvhems Emanuel Stensson.
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Div 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Alvhems IK 0-0
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Glädje i Nol efter derbysegern över Älvängen med 2-0. Här gratuleras Jesper Garvetti som stänk-
te in straffen till viktiga 1-0. Fler bilder på alekuriren.se.

NOL. Älvängen trillade 
boll bäst, men det var 
Nol som gjorde målen.

Hemmalaget vann 
första derbyt utan att 
övertyga.

Jesper Garvetti 
och Bojan Ilic hette 
matchhjältarna.

Det rådde närmast sagolika 
förhållanden på Elon Arena 
i Nol. Derbyt mot Älvängen 
tilldrog sig också en hel del 
publik och entusiasterna var 

klart förbryllade i halvlek. 
Det var nämligen Älvängens 
unga talanger som bjudit på 
den största underhållning-
en, även om nolarna träffade 
ribban redan i matchens för-
sta anfall.

20 minuter in på den 
andra halvleken fi ck Nol 
chansen från straffpunkten. 
Situationen var svårbedömd, 
men rättskiparen var säker 
på sin sak. Samma sak gäll-
de Jesper Garvetti som inte 
tvekade. 1-0 var långt ifrån 
rättvist, men det handlar om 
att förvalta sina chanser och 
det gjorde Nol denna afton. 
En kvart senare var det dags 

igen. Denna gång frispelades 
Bojan Ilic som inte heller 
gjorde något misstag, den 
gången. Däremot tappade 
han disciplinen strax före 
slutsignalen, då han oprovo-
cerad sparkade ner en mot-
ståndare. Rött kort direkt.

Johan Parinder mötte 
samma öde när han snackade 
till sig både det gula och röda 
kortet.

Båda lagen får nu klara sig 
utan sina två nyckelspelare 
i kommande matcher. Nol 
möter Hålta borta och Äl-
vängen Lundby, även den på 
bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nol vassaste och effektivast i derbyt

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Älvängens IK 2-0 (0-0)

FOTBOLL


