
LILLA EDET. De 
senaste årens skytte-
kung i Lilla Edets IF, 
Marcus Olsson, för-
svinner uppåt i serie-
systemet.

Det blir division 
1-spel med IK Odde-
vold den kommande 
säsongen.

Den som ska fylla 
luckan efter Marcus 
blir en annan Marcus, 
nämligen Tersing från 
grannklubben Inlands 
IF.

När Lilla Edets IF vann di-
vision 4 för två år sedan sva-
rade Marcus Olsson för en 
fenomenal säsong och vann 
skytteligan i överlägsen stil. 
Fjolåret fick ”Olle” fördär-
vat till viss del av skador, 
men det hindrade honom 
inte från att pricka in 12 
fullträffar. 

De senaste årens mål-
produktion har fått stor-
klubbarna att visa intresse. 
Under vintern har Marcus 
Olsson uppvaktats av såväl 
Ljungskile SK som IK Od-
devold. Valet föll slutligen 
på den nyblivna division 1-
klubben från Uddevalla.

– Det kändes som ett 
bra steg att ta. Den sats-
ning som Oddevold gör är 
väldigt spännande, säger 
Olsson till lokaltidningen.

Lilla Edet har funnit er-
sättaren för Marcus Olsson 
på nära håll. Från strömsla-
get Inlands IF har rutinera-
de Marcus Tersing anslutit 
till rödblått.

– En klasspelare som vi 
kommer att få stor nytta av. 
Han är en väldigt intelligent 
fotbollsspelare som har för-
mågan att lyfta sin omgiv-
ning, säger LEIF-tränaren 
Jonas Andersson.

Ytterligare en forward 
med kvalitet har skrivit på 
för LEIF. Jonas Andersson 
med förflutet i FC Trollhät-
tan och Åsebro IF får Ekar-
åsen som hemmaplan.

– Även Jonas har visat 
goda kvaliteter under de 
inledande träningsmatcher-
na. Han är löpvillig, stark 
och har dessutom näsa för 
målet, säger tränare An-
dersson.

Klara nyförvärv är också 
Fredrik Corneliusson, 
Västerlanda, Erik Wärme, 
Trollhättans BoIS, Christ-
offer Berglund, IFK Troll-
hättan, och Ermin Sacic, 
Hajduk Split.

Lämnar klubben gör 
Christian Andersson, 
Nygård/Lödöse, Tobias 
Karlsson, do, Martin 
Karlsson, slutar, och Al-
medin Besic, Göta.

LEIF har spelat tre trä-
ningsmatcher hittills i år. 
Det oavgjorda mötet med 
IFK Uddevalla (2-2) har 
följts av två raka segrar, 
mot IK Gauthiod (3-0) och 
Dalen/KFF (3-1). Närmast 
väntar bortamatch mot di-
vision 3-kollegan Marie-
dal nästa lördag och veckan 
därpå tar rödblått emot 
Ahlafors IF på Starke Arvid 
i Ljungskile.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÖNNERED. Ale HF tog 
sista chansen att slå 
ett av topplagen.

ÖHK Göteborg borta-
besegrades med udda-
målet.

– Vi har varit nära 
att ta alla bättre lag, 
men har ofta förlorat i 
slutet. Det var vår tur, 
säger spelande träna-
ren Fredrik Berggren.

Det återstår förvisso tre mat-
cher i serien, men ett av 
målen har varit att besegra 
något av topplagen. Ale HF:s 
herrar har varit nära mot både 
Alingsås och Önnerediterna. 
I söndags väntade serietrean 
ÖHK Göteborg, ett namn-
kunnigt och mycket rutine-
rat motstånd. 

I ÖHK hittar vi spelare 
som Lars-Gunnar Kämpe-
dahl, Fredrik "Dino" Lars-
son och Mikael Mellegård. 
Flertalet av spelarna har erfa-
renhet från elitseriespel, men 
laget har sin brist i konditio-
nen.

– Det är väl där vi vinner 
matchen idag, även om det är 
små detaljer som avgör. Det 
kändes som att vi hade lite 
bättre ork, men det är långti-
från att bara 
springa hem 
matcher-
na. De har 
varit med 
så länge att 
de kom-
penserar sina brister skick-
ligt, menar Berggren.

Matchen mellan Ale och 

ÖHK blev en 
mycket jämn his-
toria. Lagen följ-
des åt i båda halv-
lekarna. I paus 
ledde hemmala-
get med ett mål. I 
andra halvlek var 
det mestadels Ale 
som anförde och 
segern var enligt 
Berggren rättvis.

– Om 
något lag skulle 
vinna så var det vi. 
Det var först i slutet 
som vi fick pro-
blem. Deras två-
punkt på Marcus 
Persson och mig 
stressade oss. Sam-
tidigt hade vi bra 
koll på dem och 
de sista minuterna 
blev faktiskt mållö-
sa.

Segern var ett 
resultat av en stabil 
laginsats, där alla 
Alespelare pre-
sterade på en hög 
nivå.

– Det är egent-
ligen fel att lyfta 
fram någon enskild 
spelare när alla gör 
så bra ifrån sig. Peter Welin 

var emel-
lertid väl-
digt duktig 
och gjorde 
många vik-
tiga kon-
tringsmål, 

säger Berggren.
Ale HF satte i år som mål 

att bli bättre än i fjol, ett mål 

man ser ut att kunna nå. Fjol-
årets 23 poäng gav en sjunde-
plats. I år kan det som mest bli 
24 poäng och med lite tur kan 
det bli en fjärdeplats.

– Det vore riktigt kul. Vi 
får börja med att slå Bjurslätt 
hemma på söndag. Nyckel-
matchen blir mot Särökome-
terna borta, spår Fredrik 
Berggren.

En fjärdeplats skulle vara 
det bästa ett herrlag preste-
rat i Ale på hela 2000-talet.

2009  |   vecka 9  |   nummer 8  |   alekuriren 33SPORT

ÅRSMÖTE
onsdag 11/3 kl 19.00

i Nols företagscenter
Larsen Medias lokal på 

Industrigatan 4, Nol

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Nu är det dags att 
återanmäla era barn till kön!

Killar och tjejer från 
Kyrkbyskolan hade tagit 
sig vidare till Skol-DM:s 
slutspel i Lundbystrandshal-
len genom turneringsvinst i 
Alehallen. 

Killarna gick inte vidare 
i sin grupp, där Änglagård-
skolan vann gruppen och 
senare hela turneringen.

Tjejerna spelade 0-0 
i sina två matcher, vilket 
också var slutresultatet i 
de andra matcherna. Detta 
resulterade i ett avgörande 
på straffsparkar. Amanda 
Lindskog, målvakt för Kyrk-
byskolan, gjorde många fina 
räddningar och när alla tjejer 
satte sina straffar blev Kyr-
byskolan det lag som tog sig 
vidare till semifinal. I semi-
finalen mötte Kyrkbyskolan 
Nordlyckskolan där resul-
tatet blev 1-1 och därmed 
ett rafflande straffsparksav-
görande igen. Återigen var 
Amanda Lindskog en hjälte 
i målet varför finalen blev 
nästa anhalt.

Väl i finalen blev Nya 
Lundenskolan ett nummer 
för stort för Kyrkbyskolan 

och en förlust med 3-0 var 
ett faktum. En silvermedalj 
skeppades hem till Nödinge 
och Kyrbyskolan. Ett stort 
stöd var Kajin Talat, elev i 
årskurs 8, som coachade tje-
jerna under turneringen.
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Kyrkbyskolans fot-
bollstjejer tog silver

Kyrkbyskolans tjejlag i fotboll tog silver när Skol-DM avgjor-
des i Lundbystrand.

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 23-24 (12-11)

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skön skalp för Ale HF
– Meriterade ÖHK Göteborg besegrades

Marcus Persson gjorde flera viktiga mål i segermatchen mot ÖHK Göte-
borg.

Marcus fyller luckan 
efter Marcus

Marcus Tersing, ny från 
grannklubben Inlands IF, 
har imponerat stort.

- Älska handboll- Älska handboll
ÄLVÄNGENS KULTÄLVÄNGENS KULTURHUSURHUS
ONSDAGONSDAG 25/225/2

P97  kl 18.30  Ale – Kroppskultur

A-Pojk  kl 19.20 Ale – Lysekil

P96 kl 20.20 Ale – Heid

Sponsor:

ÅRSMÖTE
18 mars kl 19.00
Alboskolans matsal

Förutom stadgeenliga årsmötes-
förhandlingar gästas vi av: 

Förbundschef Ulf Widell
Göteborgs innebandyförbund

Ulf berättar om förbundets 
verksamhet och svarar på frågor.

Aktiva och stödjande medlemmar 
samt föräldrar och andra intresse-

rade hälsas hjärtligt välkomna.     

/Styrelsen


