SAMBAFOTBALL I FJELLHEIMEN
Herrelaget runda av fotballsesongen med et fyrverkeri av en
fotballkamp!
Markabygdingan hadd diska opp med både det eine og det andre
for anledninga, livesending på Facebook, journalist Erlend Aune
va leid inn ifra Innherred og 3stk røykbomba vart fyrt av i fargan
svart og gult ved innmarsj, så her lå det duka for en kjempekamp!
Markabygda tok tidlig ledelsa 1-0, og hadd stort sett grei kontroll i
1.omgangen, men like før pause får vi straffespark, det e lagets
store stjerne Lars Tvete som bli takla, desverre så må han ut med
skade for resten av kampen. Det e store sko å fylle, men Greger
Dalheim tar ansvar å putte straffen sikkert i mål.
2.omgangen starte like bra som 1.omgangen avslutta, Greger e
frampå nok ein gang å putte ballen i mål, 1-2!
15 min seinar så e det ein duell i feltet, ballen lande perfekt på hel
volley te Erik Tvete og han banke ballen i nota, 1-3!
Markabygda får en mann utvist og da tar vi for alvor kontroll over
kampen, Magnus "Miguel" Rønning føre oss opp i 4-1 ledelse,
det går fort i svingan og plutselig e stillinga 5-1, notert av Glenn
Skavøy, og vi gir oss ikke før stillinga e 6-1! Sistemann på
scoringslista e Erlend Grenne!
Det har vært en litt kjedelig høstsesong for vårres sin del, vi
signert en god del nye spillera i vår, og det va veldig bra oppmøte
i hele vårsesongen, men i sommer så va det flere fra laget som
flytta ut av Levanger pga. studia, så vi har hatt endel problemer
med å still lag i høst..
Vi spælt foreksempel borte mot Sørlia for et par uka sia, hadd
med to reserva og tapt 6-0.. Så det har ikke bare vært fryd og
gammen!
Men den seieren her ga virkelig mersmak, så man ska vel itj sjå
bort ifra at det bli et herrelag på Ekne neste år også! :)
Vi havne vel på 5.plass i vår avdeling, det e ikke nåkkå å hopp i
taket for, men vi slo Markabygda i to av to kampa, og med tanke

på dæm forutsetningan vi hadd i høst så kan vi vel sei oss riiimelig
fornøyd med årets sesong!
Anders Brun

