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LILLA EDET. Lilla Edets IF 
har fått en smakstart i årets 
seriespel.

I hemmapremiären mot 
Kärra/Klareberg blev det 
seger med matchens enda 
mål, inprickat av inhopparen 
Marcus Tersing på straff i 
den 72:e minuten.

– Den segern satt fint, kon-
staterade matchhjälten efter 
slutsignalen.

Lilla Edets IF och nye tränaren 
Christian Fredriksson kan inte 
annat än glädjas över serieupp-
takten. 3-1 borta i premiären mot 
Viken följdes upp med ytterligare 
en fullpoängare mot nykomlingen 
Kärra/Klareberg i lördags.

– Jag tycker vi vinner fullt rätt-

vist. Vi fick bättre tryck ju längre 
matchen led, förklarar segerskytten 
Marcus Tersing.

Forwardsveteranen Tersing, som 
missade premiären i Åmål förra lör-
dagen på grund av flygkaoset med 
anledning av vulkan-
utbrottet, fick se den 
första halvleken på 
Ekaråsen från avby-
tarbåset. 18 minuter 
in i den andra akten 
kom emellertid Ter-
sing in på planen och han hade 
knappt rört bollen förrän han nick-
ade i ribban.

Segermålet kom istället med 
dryga kvarten kvar att spela. Do-
maren Gustaf Johansson pekade 
på straffpunkten sedan Jonathan 
Gustafsson blivit fälld. Den ef-
terföljande elvametaren förvaltade 

Marcus Tersing på bästa tänkbara 
sätt. Faktum är att LEIF skulle haft 
straff vid ett tidigare moment när 
Jesper Älvenholm blev vält över 
ända, men istället för att blåsa straff 
fick Älvenholm gult kort för film-

ning. Horribelt!
– Vi har fått en 

kanonstart och de 
här poängen är 
sköna att ha med 
sig inför fortsätt-
ningen. Det är en 

tuff serie, men vi vet att vi kan slå 
alla lag. Nu väntar en tuff uppgift på 
lördag borta mot Väster som också 
har inlett med två raka segrar. Det 
ska bli kul, säger Tersing till Aleku-
riren.

Tränaren Christian Fredriks-
son hade all anledning att vara nöjd 
med lördagens tillställning. Något 

skönspel var det inte tal om, men 
de rödblå hemmaspelarna visade 
rätt attityd i 90 minuter.

– Det är en bra kampinsats och 
vi spelar rätt djupledsbollar idag. Vi 
jobbar hårt över hela banan även om 
vi blir lite långa emellanåt, samman-
fattade Fredriksson.

I ett homogent LEIF går bästa 
betyg till yttermittfältaren Niclas 
Graff vars vänsterfot definitivt till-
hör seriens 
absolut 
känsligas-
te. Över-
betyg också 
till Mikael 
Bengts-
son, som 
skolats om 
från ytter-
mittfältare 

till högerback. Den uppgiften löser 
han med bravur.

Full pott för Lilla Edets IFFull pott för Lilla Edets IF

– Tersing fixade seger på straff i hemmapremiären

Inhopparen Marcus Tersing blev stor matchhjälte när han satte straffen som betydde 1-0 och seger för Lilla Edets IF hemma mot Kärra/Klareberg i lördag. Säkerheten själv från straffpunk-
ten. Marcus Tersing såg till att publiken på Ekaråsen fick jubla i hemmapremiären. LEIF har nu full pott efter två spelade omgångar.
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Flytta med Länsförsäkringar

lansforsakringar.se/fastighet

Alingås Norra Strömgatan 5, Alingsås, 0322-785 50, 

alingsas@lansforsakringar.se

I barnvänliga Maden ligger den här välplanerade villan med mysig  och insyns-

skyddad trädgård och lekplatsen utanför köksfönstret. Det finns tre sovrum på 

entréplan och ett stort härligt vardagsrum med ryggåstak på andra våningen. 

ADRESS SVALÖRTSVÄGEN 37 

BOYTA 113M²

TOMTYTA 230M² FRIKÖPT

PRIS 1 500 000 KR/BUD

VISAS MÅ 5/5 17.30-18.00

MÄKLARE KARIN BREDEGÅRD

TELEFON 0322-78 553

ÄLVÄNGEN MADEN

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-15

Skoinlägg! Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

PPer Karlsson - ortopedskoteknikerer Karlsson - ortopedskotekniker
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