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n Matchfakta
Landskrona BoIS–Ljungskile SK
0–0
Varningar: Landskrona: Fredrik
Liverstam. Ljungskile: Johan Patriksson.
Domare: Magnus Ahlsén, Linköping. Ass: Henrik Svensson,
Karlskrona, Magnus Vallerius,
Falkenberg.
Publik: 2 679.
Lagen:
Landskrona Bois (4-3-3): Ivo Vazgec – Linus Olsson, Linus Malmqvist, Fredrik Liverstam, Mikael
Bengtsson (74) – Fredrik Svanbäck, Marcus Lantz, Thomas
Raun – Patrik Åström (78), Ajsel
Kujovic (66), Amethyst Bradley
Ralani.
Avbytare: Mark Leth (66), Jesper
Olsson (74), Fredrik Olsson (78),
Alexander Zaim, Mathias Unkuri,
Mohamad Zaaroura, Mirza Selimovic (målvakt).
Ljungskile SK (4-4-2): Nick Noble
– Marcus Jarlegren, Josemar da
Santana Silva, Michael Thomas,
Rickard Nilsson – Alexander Mellqvist, Aleksandar Kitic, Genalvo
da Silva Oliveira, Joakim Runnemo (62) – Johan Patriksson, Gabriel Altemark Vanneryr (76).
Avbytare: Erik Nilsson (62), Lorenzo Brais Rodrígues (76), Mathias Carlsson, Robin Iglicar, Robin Jonsson, Magnus Berglöf
(målvakt)

n Spelarbetygen
Mållöst. Johan Patriksson gjorde åter en bra match, men det hjälpte inte för Ljungskile som spelade 0–0 mot Landskrona
för andra gången den här säsongen.

Foto: Britt-Marie Olsson/Helsingborgs
Dagblad

Mållöst Ljungskile
tog inte chansen
LANDSKRONA: Ljungskile SK tog

inte chansen att närma sig
GIF Sundsvall på den allsvenska kvalplatsen. Två
kvalificerade målchanser var
allt som man kunde åstadkomma i 0–0-matchen mot
bottenkrigande Landskrona
Bois.
– Det är klart att man är besviken.
Vi ville och behövde ha tre poäng,
sa lagkapten Johan Patriksson.
Efter att GIF Sundsvall bara spelat oavgjort, 2–2, mot Västerås SK
hade LSK all världens chans att
plocka in poäng. Men det ville sig
inte riktigt.
Sexpoängsavståndet kvarstår.
– Vi försökte, men visste att det

skulle bli en tuff match och vi skapade inte heller mycket, konstaterade Johan Patriksson.
– Oavgjort kändes rättvist även
om de hade mer boll.
Den 29-årige Ljungskile-anfallaren var den enda som sett över 90
minuter förmådde hota i bortalaget
även om det inte direkt ledde till
några egna farligheter.
Han var dock på god väg flera
gånger.
– Jag tog inte avslut som jag brukar göra. Det var nog mycket mjölksyra där, menade Patriksson.

Skapade inte mycket
Hans anfallskollega, Gabriel Altemark Vanneryr, hade en nick strax
utanför och ett taskigt avslut från
straffpunkten. Det var också det
enda.

– Nej, vi skapade inte mycket,
men det gjorde å andra sidan inte
Landskrona heller.
Själv slet Johan Patriksson något
kopiöst för egen maskin och var
utan tvivel planbäst i bortalaget.
– Jag tappade inte boll och höll i
den hela tiden. Det kändes ganska
bra.
Helt förvånad var han däremot
inte att det fina anfallsspelet lyste
med sin frånvaro. I de tre föregående matcherna har det varit några
riktiga urladdningar.
– Vi kom inte in i det djupledsspelet som vi brukar ha. Det var
många tunga ben.

Nöjd LSK-tränare
Örjan Glans, tränaren i Ljungskile
SK, var med facit i hand nöjd med
en poäng.

– Vi var inte på topp. Landskrona
var bättre än vad vi var, skapade mer
och var närmare en trepoängare.
– Många kantlöpare var det som
inte fungerade och vi var inte tillräckligt bra som lag.
Varken Glans eller tränarkollegan
Bo Wålemark ville spekulera allt för
mycket om de nio omgångarna som
återstår av superettan.
– Det är prestationen som vi vill
se på plan, sa Bo Wålemark.
Individuellt var det nämnde Johan Patriksson på topp, samt försvarsspelet med den vasse målvakten Nick Noble och mittbacken
Michael Thomas, som gladde i
Ljungskile.
Michael Lindholm

Gif Sundsvall nära förlust hemma mot nästjumbon
Stockholm: Gif Sundsvall var

nära en överraskande förlust
mot nästjumbon Västerås SK
hemma på Norrporten arena
i superettan på måndagskvällen.
Mittbacken Fredric Jonson räd-

dade oavgjort då han höll sig
framme på en hörna och tryckte
in 2–2 i slutminuterna, men Gif
Sundsvall förlorade två poäng i
jakten på en allsvensk plats nästa
år.
Med 36 poäng är Giffarna tre
bakom Åtvidaberg och sex bakom
Ängelholm ovanför uppflyttnings-

strecket och har från kvalplatsen
tre poäng ner till Degerfors.
Så mycket Sandbergeffekt blev
det inte för Hammarby, när tidigare assisterande tränaren Roger
Sandberg för första gången stod
som huvudtränaren efter att Roger Franzén sparkats. Det blev i
alla fall seger på Söderstadion,

men 2–1 mot hopplösa jumbon
Qviding imponerade inte. Först i
den 87:e minuten kom segermålet,
genom norrmannen Petter Furuseth.
Hammarby är med segern ett av
fyra lag på 30 poäng strax ovanför
kvalstrecket.
(TT)

3: Johan Patriksson
2: Nick Noble
1: Michael Thomas

n Matchen i minuter
(4) Hårt skott strax utanför straffområdet. LSK-målvakten Nick
Noble är på sin vakt och räddar
enkelt.
(32) Första LSK-chansen. Gabriel
Altemark-Vanneryr nickar strax
utanför.
(44) Altemark-Vanneryr skjuter
från straffpunkten utan att få till
avslutet som går rakt i händerna
på Boismålvakten Ivo Vazgec.
(48) Nick Noble får sträcka ut rejält efter ett vasst avslut av Fredrik Svanbäck i Bois.
(61) Bois Amethys Bradley Ralani
provar avslut och tvingar Nick
Noble till att boxa ut bollen.

IFK Göteborg
vann enkelt
Göteborg: Sex jobbiga, svidande

förluster i rad.
Fotbollslivet är bittert för
Gefle.
Måndagskvällens 3–0 (1–0) till IFK
Göteborg var inte bara ytterligare
en tagg i Gefles törnekrona. Det var
dessutom i underkant. Gefle hade
en stund i början och några ströattacker därefter som kunde gett resultat. Jonas Lantto hade ett jätteläge efter 45 sekunder. Mål där så
hade kvällen säkert blivit trevligare
för Gefle. 1–0 kom i 17:e minuten.
Tobias Hysén ute på kanten, full fart
mot kortlinjen och så in med bollen
i mitten där Hannes Stiller rakade
in den. Det bara virvlade till och så
hade Göteborg kopplat grepp om
matchen. 2–0 gjorde Hysén med
nick på en studsande boll och 3–0
ordnade Hannes Stiller, nick även
där på en boll som Gefleförsvaret
aldrig fick riktig koll på. (TT)

