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Lokaltidningen träffar den 
färskaste av rödblåa lirare 
efter ett avslutat tränings-
pass på ÖIS-gården. Niclas 
Elving, med förflutet i Nol 
IK och Ahlafors IF, kommer 

med ett stort leende på läp-
parna efter att ha vunnit den 
avslutande bolljonglerings-
tävlingen, där han i par med 
veteranen Magnus Käl-
lander lyckades hålla kulan 

längst i luften.
– Klimatet är väldigt bra 

och det har varit oerhört lätt 
att komma in i gänget, säger 
Niclas som egentligen hade 
helt andra planer för sin fot-
bollskarriär.

– Meningen var att jag 
skulle åkt till Kanada och 
spelat collegefotboll nu i 
höst. Allting var klart och 
flygbiljetten bokad när ÖIS 
hörde av sig. Jag fick komma 
och provträna och sedan 
erbjöds jag kontrakt. Det var 
bara att lägga Kanada-även-
tyret åt sidan och tacka ja till 
den här möjligheten, säger 
Niclas.

Spelklar
Kontraktet löper över två 
och ett halvt år. I tisdags blev 
papperena klara med Svenska 
Fotbollförbundet, vilket gör 
att han nu är spelklar för sin 
nya klubb.

– Övergången från Gun-
nilse gick väldigt smidigt och 
det är jag naturligtvis tack-
sam för. Det var inga som 
helst problem.

Två matcher med B-
laget har Niclas avverkat 
och i segermötet med FC 
Trollhättan (3-1) noterades 
”Salas” för ett mål.

– Jag tycker att jag har 
kommit in i det riktigt bra. 
Den största skillnaden jäm-
fört med division 2-spel är 
tempot. Det gäller att för-
flytta sig snabbare med boll, 
men också i arbetet utan boll. 
Det är mer rörelse och på så 
sätt betydligt jobbigare.

Vad har du för ambitio-
ner nu?

– Självklart har jag en mål-
sättning att etablera mig i A-
laget.

Vad anser du att du 
behöver förbättra som fot-
bollsspelare?

– Framförallt behöver jag 
bli ännu bättre på det som jag 
redan är bra på. Jag kan bli 
ännu lite snabbare, utmana 
mera och slå bättre inlägg. 
Det gäller att ha spetskvalite-
ter på den här nivån.

Vilken är din favoritpo-
sition?

– Till vänster på mittfältet, 
där trivs jag allra bäst.

Hur är det att spela med 
Allbäck, Santos och andra 
stjärnor som du tidigare 
bevittnat på tv?

– Det är inspirerande och 
man lär sig nya saker hela 
tiden. Alla spelare håller en 
hög nivå.

Vad har du att säga om 
tränaren Åge Hareide?

– Han är en oerhört bra 
instruktör, lär ut på ett väl-
digt bra sätt. Han är tydlig, 
berömmer Niclas.

Hur bedömer du ÖIS 
chanser att klara sig kvar i 
högsta serien?

– Jag tror att vi grejar det. 
Vi klarar oss precis över kval-
strecket. Djurgården och 
Gais åker ut och Hammarby 
får kvala.

Bli inte förvånade om lira-
ren Niclas ”Salas” Elving blir 
tungan på vågen och den spe-
lare som bidrar till att ”Lirar-
nas lag” fixar nytt kontrakt.

FOTNOT. I ÖIS A-trupp ingår också 
två andra spelare med förflutet i Göta 
Älvdalsklubbar. Alexander Mellqvist 
(Inlands IF) och Jonathan Lindström 
(Ahlafors IF). Den sistnämnde ska inom 
kort operera sitt skadade lår och sedan 
väntar rehabträning i 3-6 månader.

Niclas Elving har tagit plats på ÖIS-gården
– Drömmen har slagit in för den lille store liraren 
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6 SNABBA
Gamla Ullevi – Sjövallen
Zlatan – Messi
Tunnel – Mål
La Liga – Premier Leauge
IFK – Gais
Nike – Adidas

NICLAS ELVING
Född: 17 januari 1986.
Smeknamn: Salas.
Längd: 177 cm.
Vikt: 70 kg.
Tidigare klubbar: Nol IK, Ahla-
fors IF, Gunnilse IS.
Äter helst: Tacos.
Ser på tv: Seinfeld.
Lyssnar på: Allätare.
Favoritlag: Arsenal.
Förebild: Iniesta.

Niclas Elving, med ett förflutet i Nol IK och Ahlafors IF, har värvats till Örgryte IS där han nu är lagkamrat med Marcus Allbäck och Alvaro Santos.

SAGT OM ELVING

– Han provtränade med oss 
en vecka och det syntes att 
det var en kille med utveck-
lingsmöjligheter. Han har 
snabba fötter, har en lyster 
om att utmana sin motstån-
dare. Det är en bra yttermitt-
fältare som kan användas på 
båda sidor.
Åge Hareide, tränare

– Han är mycket bra man mot 
man. Niclas är speedig och 
kreativ. Han är en offensiv 
spelare i grunden. En positiv 
kille!
Janne Carlsson, assiste-
rande tränare

– Vi har följt Niclas ett bra 
tag. Det är en intressant spe-
lartyp och när vi fick reda på 
att han skulle åka till Kanada, 
så ville vi testa honom. Möj-
ligtvis har han stått lite stilla 
i Gunnilse, men han har gjort 
ett väldigt bra intryck så här 
långt. Det är en bra kille på 
alla sätt och vis.
Dick Last, sportchef

På ÖIS-gården får Niclas Elving sällskap av en annan Alebo 
med förflutet i Ahlafors IF, nämligen Jonathan Lindström.

Har bytt Gunnilse IS mot Örgryte IS. Niclas "Salas" Elving 
skulle egentligen rest till Kanada och spelat collegefotboll, 
men istället tackade han ja till ÖIS kontraktsförslag.

KALLEBÄCK. Äntligen har han nått sina drömmars 
mål.

Fotbollslivet leker för Niclas Elving, som nyligen 
skrev på ett kontrakt med  allsvenska Örgryte IS.

– Det är jättekul! Det har länge varit en dröm 
om att få spela fotboll på elitnivå, säger Niclas till 
Alekuriren.


