
LILLA EDET. Likt en 
komet for Lilla Edets 
IF genom division fyra 
Västergötland västra.

Bara en förlust på 
tjugo seriematcher 
gjorde klubben till odis-
kutabla seriesegrare 
långt innan sista mat-
chen var spelad.

– Att vi skulle 
vinna matchen redan 
i år kunde jag aldrig 
drömma om, säger 
Anders Johansson, ord-
förande i Lilla Edets IF.

En kärntrupp som har hängt 
ihop en längre tid, kryd-
dad med ett par rutinerade 
herrar, spetsat med ex-gai-
saren Stefan Berndtsson på 
topp och en hungrig årsfärsk 
tränare i Jonas Andersson. 
Där har ni receptet bakom 
Lilla Edets sensationella se-
rieseger som banar väg för en 
säsong i division tre nästa år.

– Ja, det är många spelare 
som har utvecklats positivt i år 
och under Stefans och Jonas 
ledning har de blommat ut 
fullständigt. Titta på Marcus 
Olsson. Plötsligt gör han 25 
mål och är helt dominant. 
Med sådana killar är det inte 
svårt att vinna serien, utbris-
ter Anders Johansson.

Vilken är den största en-
skilda ingrediensen i fram-

gångsreceptet?
– Glädjen! Det är den stora 

skillnaden mot tidigare. Jonas 
och Stefan har lyckats kom-
binera både allvar och seriösa 
träningar med en stor portion 
humor. Killarna har roligt 
ihop, trivs tillsammans och 
sammanhållningen har aldrig 
varit bättre i Lilla Edets IF, 
svarar Anders Johansson.

Stämningen är just nu så bra 
i klubben att inte ens spel i di-
vision tre skrämmer. Klubben 
tänker nämligen inte springa 
ut och värva spelare.

Tänker inte värva
– Nej, det har vi inga resur-
ser till och dessutom så har vi 
ett bra lag. Det har vi visat i 
år. Bara en förlust hittills. Jag 
tror den här truppen klarar 
sig galant även i trean. Vi har 
många unga spelare som fort-
farande kan utvecklas. Sedan 
stänger vi inte dörren om 
någon vill ansluta sig till oss, 
säger Anders Johansson.

Än så länge har ingen spe-
lare deklarerat avsked, utan 
samtliga verkar sugna att 
göra klubben sällskap upp i 
seriesystemet. Enda hotet är 
Ljungskiles intresse av skytte-
kungen Marcus Olsson.

– De får nog locka med 
något väldigt bra om han ska 
lämna oss. Marcus stortrivs 
och vet att han kommer att 
fortsätta bli bättre om han 

spelar vidare på topp tillsam-
mans med Stefan Berndts-
son. ”Berra” har så mycket 
värdefull erfarenhet att delge 
Marcus och det blir ett lagom 
steg att ta upp i trean nästa 
år.

Succéduon, Jonas Anders-
son och Stefan Berndtsson, 
har bestämt sig för att fort-
sätta ytterligare en säsong i 
Lilla Edet.

– Det var väldigt viktigt för 
oss och ”Berra” kommer även 

nästa år ha rollen som spelan-
de hjälptränare. Vi har lite ont 
om anfallare, därför är han en 
betydelsefull spelare. Dessut-
om är han fortfarande fruk-
tansvärt bra.

Lilla Edet avslutar säsong-

en med söndagens hemma-
match mot Vinninga.
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”Vi klarar oss galant i trean”
– Ordförande Anders Johansson om LEIF:s sensationella serieGULDGULD

Lilla Edets IF seriesegrare i division fyra Västergötland västra. Klubbens ordförande visste att laget var bra, men trodde inte 
på avancemang förrän tidigast nästa år. Nu är LEIF redan i trean.

GRATTIS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Helgen 8-9 sep-
tember genomför-
des DM i Västra Gö-
taland. Dressyr på 
lördagen och hopp-
ning på söndagen. 
Dressyren gick på 
Herrljunga Ridklubb 
och Ale-Jennylund 
var representera-
de av fyra ekipa-
ge. Maria Anders-
son med Pionjär 
(kat B) och Börs-
gårds Lipton (kat 
C), Rebecka Jans-
son med Fantomens 
Hero (kat C) och 
Jasmine Levin med 
Foxie (kat C). Bäst 
gick det för Maria 
och Pionjär som tog 
guld i DM för kat B.

Hoppningen som 
gick på söndagen 
var Tidaholmsbyg-
dens Ridklubb värd 
för. Ale-Jennylund 
var representerad 
av Matilda Matts-
son med Lismuse 
Lass (kat D). Efter 
en spännande hopp-
ning där de länge 
låg i ledning  blev 
det en silvermedalj.
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GULDGULD till Maria 
Andersson på Pionjär

Nu startar

Lördagen den 13/10
3-4 år kl 11-12
5-6 år kl 12-13

Plats: Nödinge Sporthall 
(ej gymnasiet)

Krav: Gymnastikskor

Föranmälan på telefon till 

Anette 0702-22 18 58


