
LILLA EDET. Marcus 
Olsson, 21, har aldrig 
varit bättre.

Nio mål på elva mat-
cher och nu toppar Lilla 
Edets IF division 4 Väs-
tergötland Västra.

– Vi visste att vi 
var bra, men inte så 
här bra, säger skytte-
kungen.

I nästa andetag hejdar Marcus 
Olsson sig.

–Det är klart att vårens re-

sultat är över all förväntan. 
Det här trodde vi naturligtvis 
inte, men det är himla kul.

Självförtroendet är för-
stås på topp i Lilla Edets IF 
och för den sylvasse anfalla-
ren har fotbollen aldrig varit 
roligare.

– Det blev en ordentlig 
nytändning när vi bytte trä-
nare. Jonas (Andersson) och 
Stefan (Berndtsson) har till-
fört mycket. Träningarna är 
variationsrika och stämning-
en är kanon. Vi har en sam-

manhållning som jag aldrig 
tidigare har upplevt, lovor-
dar Marcus den nya organi-
sationen.

Tränardu-
on  hämta-
des från Ala-
fors, där såväl 
Jonas An-
dersson, hu-
vudansvarig, 
som Stefan 
Berndtsson, assisterande 
tränare, tjänstgjorde. Den 
sistnämnde har den ovanliga 

rollen som spelande assiste-
rande tränare.

– Stefan betyder mycket 
när han spelar och även på 

träningar. Det 
märks tyd-
ligt att han 
har varit med 
länge och har 
spelat fot-
boll på hög 
nivå. Vi lär 

oss nya trix varje dag, beröm-
mer Marcus som tycker den 
nya tränarduon har stor del i 
hans egen utveckling.

– Absolut, jag har utveck-
lats både på och utanför 
planen. Det har jag bara dem 
att tacka för.

Lilla Edet toppar sedan 
en tid division fyra Väster-
götland Västra. En position 
som klubben inte haft på väl-
digt länge. Dessutom är det 
LEIF som regerar i kommu-
nen, storebror Inland, har 
kommit till korta. Seriepre-
miären som inleddes med ett 
stenhårt derby mot Inland av-
gjordes inte förrän i absolu-
ta slutminuten. Målskytt som 
så många gånger det här året, 
Marcus Olsson.

– Det var årets skönas-
te mål, självklart. Det finns 
inget som går upp mot ett 
derby mot Inland. Det är väl-
digt prestigeladdat, även om 
jag tycker att rivaliteten har 
minskat på senare år, säger 
Olsson vars moderklubb är 
just Inland.

– Ja, jag spelade där ett 
halvår, men i princip har det 
varit LEIF för hela slanten.

Ett annat viktigt mål, och 
en riktig delikatess dessut-
om, kom i bortamatchen mot 
Råda (1-1).

– Jag kom fri på högerkan-
ten och såg att målvakten var 
långt ute. Jag chansade på en 
chip som dalade in målvaktens 
borte, säger Målmackan.

Hur ser ett typiskt 
Mackan-mål ut annars?

– Det är väl en långboll 
som Stefan (Berndtsson) skar-
var vidare in i straffområdet. 
Det brukar bara handla om 
ett ryck och en touch. Jag 
känner mig stark i år, dessut-

om snabb, säger Marcus som 
tror att vinterns styrketräning 
har varit betydelsefull.

I lördagens toppmatch mot 
Lidköping satte skyttekungen 
mål åtta och nio, men laget 
tappade en klar 2-0-ledning i 
andra halvlek.

– Jag vet inte vad som 
hände, vi blev kanske för säkra 
och slappnade av.

På onsdagen kom LEIF:s 
första förlust. Vinninga vann 
med 3-2 och Marcus Olsson 
blev för ovanlighetens skull 
mållös.

Fotnot: På måndag spelar Inland 
och Lilla Edet derby på Strömsvallen.

Lilla Edet 11 +15 22
Lidköping 11 +15 20
Arentorp 11 +5 19
Vinninga 11 +4 17
Skoftebyn 11 +5 16
Corner 11 -2 15
Vara 11 -2 15
Trollh. BoIS 11 +1 14
Råda 11 -3 14
Inland 11 -1 12
Elmer/Fåglum 11 -11 9
Skepplanda 11 -26 4
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Olssons genombrott – LEIF:s lycka

Marcus Olsson har fått sitt stora genombrott i år och är en 
av anledningarna till att LEIF toppar divison fyra.

Nio fullträffar har det blivit hittills för Marcus Olsson. Det skönaste var självklart 1-0-målet i 
premiären mot rivalerna i Inland.
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MARCUS OLSSON
Ålder: 21
Bor: Hos föräldrarna i Västerlanda.
Yrke: Betongborrare.
Smeknamn: Olle
Moderklubb: Inlands IF.
Position: Anfallare.
Favoritlag: Arsenal.
Allsvensk favorit: IFK Göteborg.
Gör han i sommar: Vässar formen 

och umgås med vännerna hemma i 
Lilla Edet.
Tränarna om Marcus: "Kan bli hur 
bra som helst."
Aktuell som het skyttekung i Lilla 
Edets IF, 9 mål på elva matcher.

– Lilla Edet toppar division 4 och Marcus tror på trean

FOTBOLL
Div 4 Västergötl västra, 16/6
Lilla Edet – Lidköping 2-2 (2-0)
20/6
Vinninga – Lilla Edet 3-2 (2-1)

Division 2 V Götaland
Onsdag 27 juni kl 19.00, Sjövallen

Ahlafors IF - IK OddevoldAhlafors IF - IK Oddevold

Matchvärd:
Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg • Vardagar 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16. Tel. 031-46 29 00


