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Sport i Omkretsen.

Roger Ekberg vet inte själv hur många mål han har gjort, men det rör sig om runt 740. Målet
är att nå upp till 800 innan karriären är över.
– Fast nu ska jag skolas om till högerback, så det kan bli tufft, säger Roger Ekberg och
skrattar.
Västra Ingelstad gick riktigt bra förra säsongen och är nya i division 5 som har blivit en riktigt
Söderslättserie. Det är inte första gången som Roger Ekberg spelar i femman – och han vet
vad som väntar.
– Det är hårdare, snabbare och lagen är bättre helt enkelt.
Med matcher mot lag som Anderslöv, Näset, Skansen, och Gylle blir det lokalderbykaraktär
på var och varannan match.
– Extra roligt att vi ligger en division högre än Vellinge, det har aldrig hänt under min
fotbollshistoria på seniornivå, säger Roger Ekberg.
Han är trotjänaren som har spelat i Västra Ingelstad i hela sitt liv, förutom två år när han
pluggade i England.
Det är inte så att anbuden har saknats genom åren. En skyttekung är alltid attraktiv för andra
klubbar, men hjärtat har alltid funnits i Viis och Roger Ekberg har blivit kvar tillsammans
med en stomme på tre, fyra spelare som har hållit ihop genom åren.

– Vi är några kompisar som har vuxit upp tillsammans och som fortfarande spelar. Det är kul
även om det inte är så många som är kvar.
Numera har han spelat på nästan samtliga positioner och han är ganska bekväm med att flytta
ner som högerback den här säsongen – bara han får komma upp ibland och sätta en balja eller
två.
– Jag har spelat mer eller mindre överallt och faktiskt till och med varit målvakt en gång i Blaget, när målvakten var försenad, säger Roger Ekberg och tillägger:
– Fast det är alltid roligt att göra mål. Det är nästan ännu roligare nu när man inte gör så
många.
Faktum är att tränaren Thorsten Bohlen satte upp honom i anfallet när Västra Ingelstad
kvalade till femman – då gjorde Ekberg tre av lagets fyra mål i första kvalmatchen mot
Bjärnum.
– Det är rutin. Jag toppar formen till det behövs som mest, säger Roger Ekberg med glimten i
ögat.
– Ja, du avgjorde, instämmer tränaren Thorsten Bohlen, men du bommade precis allt i
matchen före så det var retroaktivt.
Thorsten Bohlen kom som ny tränare till Viis för två säsonger sedan. Han har faktiskt varit i
klubben en gång tidigare för femton år sedan, då som målvaktstränare.
Målet är att etablera laget i division 5.
Vilka blir tuffaste lagen att möta?
– Jag tror att Ystad, Rydsgård och Skansen blir svåra. Vi fokuserar inte så mycket på
motståndarna utan på vårt eget spel och det fungerade bra förra året, säger Thorsten Bohlen.

