
LILLA EDET. Lilla Edets 
premiärseger mot 
Viken satt långt inne.

Det var Marcus Ols-
sons och Jesper Älven-
holms pigga inhopp 
som satte fart på hem-
malaget.

Den sistnämnde svi-
nade in segermålet i 
slutminuten.

Åmålslaget IF Viken ledde 
den både kylslagna som soliga 
seriepremiären på Ekarå-
sen i 83 minuter, sen tog 
det roliga slut. Tränarduon 
Jonas Andersson och Stefan 
Berndtsson gick med tio mi-
nuter kvar att spela ner på en 
trebackslinje. Offensiven gav 
snabbt resultat. Nyförvärvet 
Marcus Tersing fick äntli-
gen en boll rättvänd mot mål 
och kunde från ganska nära 
håll i straffområdet skicka in 
kvitteringen.

Målet gav hemmalaget 
ny energi. 
Pressen mot 
Vikens mål 
var konstant 
i slutet och 
de pigga in-
hoppar-
na Marcus 
Olsson och Jesper Älven-
holm rörde runt ordentligt 
i grytan. Till sist fick Jesper 
sin andra chans för dagen och 
den förvaltades på bästa sätt. 
Ett precissionsskott, nästan 
en kopia på Tersings kvitte-
ringsmål, fick LEIF-anhäng-
arna att segervråla.

– Alltid skönt att göra mål, 
särskilt när man får hoppa in 

i en match, kommenterade 
matchhjälten.

Precis 
som alla 
andra kon-
staterade 
han att det 
var ett nytt 
LEIF som 
kom ut i 

andra halvlek.
– Det blev betydligt bättre 

när Marcus Olsson kom in 
och vi gick över till ett 4-4-
2-spel. Plötsligt fick vi igång 
vårt anfallsspel, menade Äl-
venholm.

Trots att båda målen kom 
sent kändes det helt rätt-
vist att poängen stannade på 
Ekaråsen.

– Sett till hela matchen så 
skapar vi flest heta målchan-
ser. De har ett klart spelöver-
tag och får matchen lite dit de 
vill i första halvlek, men våra 
sista 30 minuter är riktigt bra 
och vi ska inte skämmas över 
poängen, ansåg LEIF-träna-
ren Jonas Andersson.

Premiären var inte bara ett 
långt lyckorus, utan lördagens 
två halvlekar skvallrade också 
om att de rödblå har en del att 
fundera på. Viken är knappast 
tänkt som ett topplag i trean, 
men lyckades ändå skapa 
oreda för hemmalaget. Pass-
ningsspelet och beslutsamhe-
ten var under all kritik före 
paus. Dessutom var Marcus 
Tersing på topp alldeles för 

ensam. Möjligen kan vissa 
saker förklaras med premi-
ärnerver, men agerandet vid 
Vikens ledningsmål var långt 
ifrån division tre. Ett långt 
inkast in i Lilla Edets straff-
område såg helt ofarligt ut, då 
hemmaförsvararna hade flera 
chanser att slå undan bollen. 
Uppdraget var vid detta till-
fälle övermäktigt och till sist 
hamnade bollen istället fram-
för fötterna på Vikens Linus 

Fritzon som hade bättre ord-
ning på fötterna.

– Viken är bättre än oss i 
första och vi får väl vara tack-
samma för att de bara hade 1-
0 i paus. I andra halvlek revan-
scherar vi oss och som sagt – 
totalt sett vinner vi matchen 
rättvist, förklarade Jonas An-
dersson.

Helt klart är att Lilla Edets 
IF kan ställa till bekym-
mer för vilket lag som helst i 

serien. Med Marcus Tersing 
och Marcus Olsson på topp 
finns både tyngd och kreativi-
tet samt två näsor för mål.

Att premiärsegern satt 
långt inne bekymrade inte 
målskytten Tersing.

– Det är dessa segrar som 
är skönast...
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FOTBOLL I ALE

Lilla Edets IF premiärsegrade
– Inhopparen Jesper Älvenholm avgjorde i slutminuten

Målskytten och nyförvärvet från Inlands IF, Marcus Tersing, 
fick sig en rejäl kram efter kvitteringsmålet.

Jesper Älvenholm tog sig enkelt förbi Vikenförsvararna och i slutminuten skickade in ett för 
LEIF välförtjänt segermål.

EKARÅSEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 NV Götaland, 18 april, Ekaråsen
Lilla Edets IF – IF Viken 2-1 (0-1)

NOL. Första halvleken 
var rena sömnpillret 
medan matchens sista 
45 minuter blev med 
nöje godkänd.

Hemmapremiären på 
vackra Nolängen gav 
tre sköna hemmapo-
äng, men spelet i den 
första halvleken fick 
inga applådknipande 
ovationer.

Till slut vann ändå 
Nol IK mot Sparta med 
2-0 och fick därmed 
revansch efter förra 
veckans nederlag mot 
Bjurslätt.

Endast några ströanfall från 
båda håll och målvakterna 
hade inte mycket att bestyra 
under den första akten. Man 
trodde inte det var samma 
manskap som kom till spel 
efter paus. Vad tränarna 
bjudit på lär vara hemligt, 
men spelarna från båda sidor 
agerade på ett helt annat sätt. 
Både passningar och skott 
mot  mål var av helt annan 
klass än i den första. Och pu-
bliken levde verkligen med i 
spelet genom taktfasta applå-
der och hurrarop.

När sedan Nol under 

jämna mellanrum prickade 
in sina två fullträffar genom 
Martin Eriksson och Björn 
Nilsson kom  hemmapubli-
ken i verklig segeryra. Även 
de 25-tal åskådare som tagit 
plats på höga berget jublade 
över framgångarna.

Toppstriden?
Kan hemmalaget i fortsätt-
ningen visa upp samma gnist-
rande spel som i den avslu-
tande halvleken bör laget ha 
stora chanser att blanda sig 
i toppstriden. Men då gäller 
det att inte dra på sig alltför 

många varningar. Efter paus 
delade domaren ut fem gula 
kort till Nol och fyra plus ett 
rött till gästerna.

Att målvakten, Martin 
Johansson fortfarande är en 
styrka mellan stolparna visade 
han vid flera tillfällen, speci-
ellt efter pausvilan. Ordinarie  
Mattias Olsson är skadad.

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Nol IK tog snabb revansch

En av målskyttarna, Martin Eriksson, uppvaktas av lyckliga 
lagkamrater.

GÖTEBORG. Ale Bas-
kets talangfulla P95:or 
spelade i helgen serie-
slutspel i Gothia Arena, 
Frölunda. 

I semifinalen slog 
man enkelt ut Lindome 
med 94-52.

I en dramatisk final 
blev Borås Basket till 
sist för svåra.

I finalen tog Ale en snabbt 
ledningen i början av mat-
chen men Borås kom snabbt 
ikapp. Matchen stod och 
vägde och båda lagen ham-
nade i foulproblem. Efter 
första perioden stod det 20-
20 på poängtavlan efter en 
makalöst lång trepoänga-
re i slutsekunden av Ales 
Andrew Thompson. Cen-

tern Eric Dahllöw som 
mäter 189 cm över havet 
drog tidigt på sig flera foul 
och blev tvungen att lämna 
planen tidigt i matchen efter 
fem fouls. Då las mycket 
ansvar på Johan Karlsson 
och Jeff Torberntsson som 
med sina fina skott och fram-
spelningar till Oscar Kauf-
feldt såg till att Ale höll 
sig på samma poäng som 
Borås. 

Det var en tuff och mycket 
spännande match där Borås 
ofta ledde med något en-
staka poäng. Men med en 
period kvar att spela hade 
Ale ett poängs förstrång. 
Båda lagen hade chans att 
vinna ända till sista minuten, 
då Borås tog en ledning som 
de höll till slutsignalen.

Ale Basket P95 blev silvermedaljörer.
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