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Reservation för slutförsäljning 

LILLA EDET. 2008 blir 
ett historiskt år för 
Lilla Edets IF.

Inte nog med att klub-
bens herrseniorer debu-
terar i division 3, dess-
utom kan föreningen 
för första gången under 
sina 77 levnadsår stolt-
sera med ett damlag i 
seriespel.

– Det är visserligen 
många unga tjejer, men 
jag är övertygad om att 
de kommer kunna 
hävda sig väl i 
”femman”, säger LEIF:s 
ordförande, Anders 
Johansson.  

Aldrig tidigare har Lilla Edets 
IF haft något damlag anmält 
till seriespel. Istället har de 
flicklagsspelare som blivit se-
niorer fått söka sig till klub-
bar i närområdet. Till säsong-
en 2008 bestämde sig dock 

LEIF för att göra slag i saken 
och på fredag spelar laget pre-
miär borta Skoftebyn.

– Det känns helt rätt att vi 
tog det här beslutet. Vi har 
fått fram en kull av duktiga 
och intresserade tjejer som på 
sikt kan bli väldigt bra, säger 
Anders Johansson.

Träningsmatcherna har 
gått över förväntan och det 
har blivit flera segrar, bland 
annat mot Stenungsund, 
Vårgårda, Nol och Trollhät-
tans BoIS.

– De har tagit för sig på ett 
imponerande sätt, berömmer 
Anders.

Truppen består nästan 
uteslutande av egna produk-
ter. Bland de mest framståen-
de spelarna kan nämnas mitt-
backen Emelie Selin, mittfäl-
taren Tessie Hagström och 
naturligtvis den fruktade an-
fallsduon Johanna Johans-
son och Mikaela Bernts-
son.

Anders Johansson är inte 

bara ordförande i Lilla Edets 
IF, han fungerar dessutom 
som hjälptränare för det his-
toriska damlaget. Huvudträ-
nare är Anders-Petter Er-
iksson, som för övrigt spe-
lade tillsammans med sin as-
sistent när det begav sig på 
80-talet.

– Det är verkligen roligt att 
ha Anders-Petter tillbaka som 
ledare i klubben, säger Anders 
Johansson.

Hemmapremiären för 
LEIF-tjejerna äger rum sön-
dagen den 4 maj då Främmes-
tad kommer på besök.

Redan nu på lördag utspe-
lar sig en annan historisk till-
ställning på Ekaråsen när Lilla 
Edets herrar spelar sin första 
division 3-match på hemmap-
lan. För motståndet svarar Yt-
terby IS.

För första gången i historien kan Lilla Edets IF stoltsera med ett damlag. Lagets första hem-
mamatch i division 5 Trollhättan spelas nästa söndag mot Främmestad.

Anders-Petter Eriksson, tränare för LEIF:s damer.  

Historiskt fotbollsår för 
Lilla Edets IF
– För första gången har klubben ett 
damlag
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