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Matchvärd:

NOL. En hemlig gäst 
dök upp på Nolängen i 
onsdags.

Fotbollsskolans delta-
gare fi ck sig en lektion i 
bolltrolleri.

Philip Warren Gerts-
son är Europamästare 
i fotbollsfreestyle och 
bjöd på underhållning 
av den högre skolan.

Landslagets fotbollsskola i 
Nol IK:s regi pågick under 
förra veckan. 60 deltaga-
re, killar och tjejer i åldern 
7-13 år, spenderade dagarna 
tillsammans på Nolängens 
idrottsplats.

– Vi har haft god hjälp av 
feriearbetande ungdomar 
samtidigt som vi har varit 

ett antal vuxna från klubben 
som har delat på ansvaret, 
förklarar Jens Nilsson.

Träningen har bedrivits 
dels på gräsplanen, dels på 
den nya konstgräsplanen.

– Det betyder oerhört 
mycket att vi har fått en 
konstgräsplan att kunna trä-
na och spela på, säger Jens 
Nilsson.

NIK:s A-lagsspelare gjor-
de ett uppskattat gästspel 
på tisdagen, men den per-
son som tilldrog sig barnens 
största intresse var Philip 
Warren Gertsson när han 
dök upp dagen därpå.

– Jag är en norsk/philip-
pinsk fotbollsfreestylare som 
bor i Helsingborg. Efter att 
ha spelat fotboll hela mitt 
liv, så upptäckte jag fotbolls-

freestyle 2006, fastnade för 
sporten och har tränat sedan 
dess. Jag har tävlat i fotbolls-
freestyle och gjort uppvis-
ningar sedan 2008, berätta-
de Philip som visade några 
av alla sina mest avancerade 
tricks. 

Vem är bäst, du eller 
Zlatan, frågade en av 
killarna?

– Zlatan är bäst på fotboll 
och jag på freestyle. 

Philip Warren Gertsson 
fi ck välförtjänta applåder när 
han lämnade Nolängen för 
att återvända hem till Skåne.

– Vi har haft en jätte-
lyckad fotbollsskola och ka-
nonväder hela tiden. Philips 
besök blev pricken över i:et, 
avslutar Jens Nilsson.

JONAS ANDERSSON

En riktig bollkonstnär. Philip Warren Gertsson, Europamästare i fotbollfreestyle, dök upp som 
hemlig gäst på Nolängen i onsdags.

– Hemlig gäst bjöd på storslagen show
Bolltrolleri på Nolängen

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

LILLA EDET. Edet FK har 
vaknat till liv.

Fyra matcher utan 
förlust gör att laget är 
på rätt sida nedfl ytt-
ningsstrecket.

Mot Brämhult blev det 
rena islossningen.

Efter en usel inledning på 
säsongen har Edet FK hittat 
formen i juni. Hemma mot 
Brämhult blev det storseger. 
Vinsten innebär att EFK fått 
ett nödvändigt poängglapp 
till de tre bottenlagen.

Veteranen Henrik Jo-
hansson inledde målskyt-
tet på Ekaråsen efter dryga 
kvarten. Brämhult hade 
chanser till kvittering, bland 
annat en straff som nye mål-
vakten Nichlas Christian-
sen parerade.

– Nichlas är en fantastiskt 
duktig målvakt och det har 
han visat i fl era matcher, be-
römmer lagledaren Krister 
Andersson.

Tim Dalek gjorde 2-0 i 
den 59:e matchminuten och 
Nerkez Berisa 3-0 sju mi-
nuter senare. Då var saken 

klar och Brämhult ett slaget 
lag.

– Oerhört viktiga poäng 
för vår del. Nu har vi två 
matcher kvar innan somma-
ruppehållet, säger Krister 

Andersson.
Närmast väntar hemma-

match mot Gerdskens BK på 
fredag.

JONAS ANDERSSON

Henrik Johansson inledde målskyttet när Edet FK hemmabese-
grade Brämhult med 5-0 i torsdags.

Marcus Olsson tröstmålade för Göta BK borta mot Borås AIK. 
4-1 slutade matchen.

BORÅS. Serieledande 
Borås AIK blev en över-
mäktig uppgift.

Göta BK fi ck lämna 
Bodavallen poänglösa.

– Seriens bästa lag, 
säger GBK-tränaren 
Marcus Tersing.

Med halva serien spelad par-
kerar Göta BK på femte plats 
i tabellen. Det kunde blivit 
rejäl tätkänning om det blivit 
vinst mot Borås AIK, men 
istället blev det till att inkas-
sera säsongens fjärde förlust.

Hemmalaget tog vara 
på sina chanser under den 
första halvleken och kunde 
gå till halvtidsvila med 2-0 
i ryggen. Marcus Olsson 
hade ett jätteläge till redu-
cering i början av den andra 
halvleken, men istället kunde 
Borås göra 3-0 när matchu-
ret visade 73 minuter. Det 
blev även 4-0 innan nämnde 
Olsson fastställde slutresul-
tatet till 4-1.

Nu vänder serien och för 

Götas del innebär det bort-
amatch mot Holmalund på 
onsdag. Alingsåslaget vann 

premiären på Ryrsjövallen 
med 4-2. Läge för revansch?

JONAS ANDERSSON
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Viktiga poäng 
för Edet FK

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Brämhults IK 5-0 (1-0)

FOTBOLL Division 4 Västergötland S
Borås AIK – Göta BK 4-1 (2-0)

FOTBOLL

Göta bortaföll 
mot Borås AIK


