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Mellqvist tillbaka  
på sin hemmaplan
LILLA EDET

Söndagens cupmatch på 
Strömsvallen saknar betydelse 
för Ljungskiles del, men för en 
spelare blir det ändå en speciell 
upplevelse. 
– Ska bli oerhört kul, säger 
Ljungskiles Alexander Mell
qvist som fått sin fotbolls
fostran på planen.

Det var på Strömsvallen som 
Alexander Mellqvist tog sina första 
stapplande steg i fotbollens under
bara värld. 

En mycket lovande spelare som 
16 år gammal lämnade dåvarande 
Inlands IF för Örgryte IS.

Nu är han 30 och har fotbollen 
som sitt levebröd och har lagrat 
mängder av rutin från både all

svenskan och superettan i kroppen. 
– Det ska bli fantastiskt roligt, 

detta är ju min absoluta hemma
plan, säger Alexander som endast 
gjort ett framträdande på sin gamla 
hemmaarena efter att han lämnade 
densamma.

Det var när ÖIS 2005 spelade en 
uppvisningsmatch på Ströms vallen 
som en del i uppgörelsen med 
 Inlands IF – klubben som  senare 
slogs ihop med Lilla Edets IF till 
Edet FK.

MELLQVIST HAR ÄVEN flyttat till
baka till Lilla Edet efter åren i 
 Göteborg då han också represen
terade Varbergs BoIS.

– Allt känns mycket närmare på 
något sätt, familjen finns ju här 
och jag känner många här och jag 
vet att man åker och tittar på LSK:s 
matcher. Jag minns också att jag 

själv var och tittade på LSK med 
farsan när jag var yngre, förklarar 
Mellqvist.

Efter två förluster kan inte 
Ljungs kile avancera i cupen, men 
för övriga lag i gruppen – Hammar
by, Syrianska och Djurgården – blir 
det en hyperintressant söndag då 
alla fortfarande har chansen.

ATT UTLOKALISERA EN av sina 
hemma matcher är ingen vanlig 
företeelse. LSK har också fått söka 
dispens av Svenska fotbollför
bundet att få genomföra den på 
Strömsvallen.

Men LSK har en tanke med sitt 
initiativ. Lödöse Nygård IK, Edet 
FK och Hjärtums IS är så kallade 
kompisklubbar till LSK och mellan 
dem sker ett visst utbyte. Till exem
pel brukar LSKtränare genomföra 
träningar i klubbarna.

– Vi vill ta en aktiv roll i att ut
veckla fotbollen i regionen. Och 
kan vi ha spelare från området  
i laget så ökar det populariteten, 
 säger Erland Holmdal, ordförande 
i Ljungskile SK.

KLUBBUTVECKLAREN I LSK Lars 
 Almén har haft ett finger med i spe
let att flytta matchen till Lilla Edet.

– När LSK förlägger en täv
lingsmatch i en annan kommun 
på  tävlingsnivå för första gången 
passar det bra att vi kan göra det på 
Alexander Mellqvists första hem
maplan. 

– Ett tillfälle för kommunen 
att få hit en elitmatch och visa 
upp konstgräsplanen, säger Kjell 
 Johansson (S) ordförande i kultur 
och fritidsnämnden. 
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TILLBAKA. Alexander Mellqvist är tillbaka på Strömsvallen för match i Svenska cupen. Bakom skymtar Mats Andersson, klubbchef i LSK, Kjell Johansson, 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, samt Erland Holmdal, ordförande i LSK. 

Placeringar 
lokalt och 
nationellt
DRESSYR

I helgen var det dags för 
 Vänersborgs Ryttarförening 
att inleda årets tävlingsarran
gemang inom ridsporten.

På agendan stod en lokal dres
syrtävling för häst. Tre klasser av
gjordes – lätt C:1, lätt C:2 och lätt 
B:3 och 41 starter hanns med under 
söndagen. 

Bland de startande fanns många 
hemmaekipage, så också Josefine 
Sundberg och Zandra Strömberg. 

Josefine inledde med att ta hand 
om segern i lätt C:2klassen till
sammans med Gretzky på 69,333 
procent. Ekipaget fortsatte sedan 
med en andraplacering i lätt B:3.  
I samma klass slutade Zandra som 
sexa med Fr. Amber av Askåker. 

Jessica Jakobsson och hennes 
Lulu Face, tävlande för NÄRK, tog 
också hem två placeringar under 
söndagen, dels i lätt C:1 och dels  
i lätt C:2. 

I HELSINGBORG HAR det varit elit/
nationella tävlingar från torsdag 
till och med söndag, med klasser 
från 1.20 upp till 1.50. 

Här lyckades Josefine Bratell, 
Gärdhem, mycket bra i lördagens 
1.30klass och slutade som fyra med 
Cardelia. 

Som segrare i helgens högsta 
klass, 1.50, syntes Viktoria Wallen
stam från Billdal.

ING-MARIE NORRMAN

Domarbasen vill få  
bort protesterna
F O T B O L L :  Ny säsong, nya riktlinjer. 
Enligt domarbasen Bo Karlsson är 
en av dessa att domarna ska varna 
spelare som lägger sig i situationer 
för att påverka domslut.

– Spelare protesterar mot domslut 
ideligen. Det är inte tillåtet enligt re-
gelboken. Domarnas suveränitet och 
integritet har skadats genom åren. 
Då måste vi ta tag i det. Förut har 
det varit så att den som har varit 
värst i en protest mot domaren har 
fått en varning, nu kan det bli så att 
alla får en, säger Karlsson till TV4:s 
Fotbollskanalen.

– Vi måste få bort och förebygga 
det här och det har vi gått ut med 
nu och talat om för klubbarna med 
de här direktiven.

Regeln har funnits tidigare men 
inför den här säsongen har domarna 
fått tydligare riktlinjer. (TT)

Wilhelm krossade sitt rekord
SKRIDSKO

Norge, Tyskland och Holland.  
Den gångna helgen höll sig SK 
Trollhättan på den internatio
nella scenen.

I Hamar avgjordes finalen i Nor
ges Cup, och Wilhelm Ekensskär 
slog till med en topptid på 5 000 
meter. Klockan stannade på 7.04,87 
och därmed sänkte han sitt person
liga rekord med över 35 sekunder.

Därmed var han också snabbaste 
junior på distansen.

Med i Hamar var även Ludwig 
Lorentzon, och även han slog flera 
personliga rekord.

Nils van der Poel åkte 5 000 me
ter i German Open, tävlingen av
gjordes i Inzell, och noterade fina 
6.31,13. Han var snabbast på distan
sen, bland 22 åkare, och förbunds
kapten Mattias Hadders var mycket 
nöjd efteråt.

Nils gick i par med Davide Ghi
otto, Italien, och den senare slutade 

tvåa. Dock på behörigt avstånd, 
Nils segermarginal var över sex 
sekunder.

Avslutningsvis skickade Sverige 
tre åkare i varje klass till Viking 
Race, ungdomsavslutningen i He
erenveen, Holland, och två skrin
nare från SKT fanns på plats.

Albin Ekensskär hade oturen att 
bli sjuk veckan innan, men blev 
ändå 16:e åkare i P14, och Lina Pers
son slutade 21:a i flickor 16.
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REKORDMAN. Wilhelm Ekensskär sänkte sitt personliga rekord på 5 000 
 meter med över 35 sekunder.


