
ÄLVÄNGEN. Med en mix 
av gammalt och ungt 
gör Älvängens IK ett 
avstamp för framtiden.

Den nya tränartroj-
kan är hämtade från de 
egna leden och målsätt-
ningen är att utveckla 
klubbens egna talanger 
tillsammans med några 
rutinerade stöttespe-
lare.

– Jag hoppas och 
tror att det här kan bli 
riktigt bra. Vi bygger 
för framtiden, men får 
alla vara friska och 
våra ungdomar växer 
in i kostymen siktar vi 
naturligtvis på en topp-
lats, säger huvudan-
svarige tränaren Håkan 
Tidstrand.

Håkan Tidstrand, eller Jo-
hansson som han hette före 
äktenskapet, var med på den 
tiden då fotbollen blomstrade 

i Älvängens 
IK. Håkan 
var en av 
många pro-
filer i ett 
Ä I K - l a g , 
som under 
slutet av 
8 0 - t a l e t 
spelade i 
division 3 
och som 
under en lång följd av år var 
ett stabilt division 4-gäng.

Numera hör Älvängens 
representationslag hemma i 
”femman”, vilket på många 
sätt är anmärkningsvärt med 
tanke på det upptagnings-
område som föreningen för-
fogar över och den tradition 
som sitter i väggarna. Många 
unga lovande spelare har dess-
utom lämnat ÄIK det senaste 
decenniet för att pröva lyckan 
i andra klubbar.

– Jag har funderat mycket 
på varför det har blivit så. Jag 
tror helt enkelt att vi inte har 

tagit vara på våra ungdomar på 
rätt sätt. Det har bidragit till 
att de har sökt sig vidare till 
andra föreningar, säger Tid-
strand.

Många unga spelare
Nu ska det emellertid bli 
nya tider på Älvevi. Till årets 
säsong har nio killar födda 
1990, några 91:or samt en jät-
tetalang född -92, Rahel, flyt-
tats upp i seniortruppen.

– Det ska bli ett intressant 
år, vi har en spännande bland-
ning av gammalt och ungt. Jag 
är väldigt glad över att brö-
derna Larson, Svante och 
Daniel, är tillbaka i faders-
huset och Jimmy Thörn-
qvist har lovat att fortsät-
ta. De kommer att bli nytti-
ga med sin rutin, säger Tid-
strand som under sin aktiva 
karriär gjorde sig känd som 
en anfallsinriktad spelare med 
näsa för mål. 

Är det så vi kommer att 
få se årets upplaga av ÄIK 
också?

– Ja, vi ska spela en offen-
siv fotboll med mycket fart. Så 
hoppas jag att det ska bli men 
det hänger naturligtvis på hur 
killarna ställer upp och tränar. 
Vi måste orka för att kunna 
genomföra vår spelidé.

Hur tänker du rent sif-
fermässigt?

– Vi kommer att spela med 
en fyrbackslinje, om det blir 
4-4-2 eller 4-5-1 beror lite 
grann på vilket material jag 
har att tillgå.

Vad har du egentligen för 
förväntningar på fotbollsår-
et 2007?

– Att vi ska ha roligt och 
vara mycket folk på träning-
arna. Jag hoppas vi ska kunna 
vända den negativa trenden 
som har varit och att vi ska 
ge våra ungdomar de bästa 
möjligheterna till utveckling, 

säger Tidstrand och fortsät-
ter:

– Ungdomssektionen och 
seniorerna måste bli ett i för-
eningen med likvärdiga förut-
sättningar, åtminstone på den 
nivån som vi befinner oss på. 
Det får inte finnas något vi 
och dom i föreningen.

Ett andra hem
Håkan Tidstrand borde veta 
vad han pratar om. Han 
känner klubben utan och 
innan och Älvevi har fungerat 
som ett andra hem under en 
lång följd av år. Håkan spelade 
slutade spela fotboll 1996 och 
har därefter verkat som ung-
domstränare (pojkar födda -
90) i åtta år.

– Nu kände jag att det 
kunde vara roligt att pröva på 
rollen som seniortränare. Jag 
tror inte att skillnaden ska 
behöva vara särskilt stor.

Försäsongsträningen drog 
igång i tisdags och om några 
månader ska  nya ÄIK stå redo 
att mäta krafterna med övriga 
lag i division 5 A Göteborg. 
Återstår att se om Håkan Tid-
strand hinner forma ett vin-
nande lag till dess med sina 
många unga bolltrollare.

FOTNOT. Som assisterande tränare 
kommer Thomas Hedberg och Johan 
Hellmark att fungera. Båda dessa 
herrar har också ett förflutet inom 
Älvängens IK.
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Nya tider på Älvevi
– Årsfärske tränaren Håkan Tidstrand ger ungdomarna chansen
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HÅKAN TIDSTRAND
Ålder: 44.
Familj: Hustrun Annika, barnen 
Niklas, 17, och Daniel, 13.
Arbete: Sporthandlare på Ale Torg.
Äter helst: Husmanskost.
Världens bästa fotbollsspe-
lare: ”Det måste vara Ronaldinho”.
Den bästa spelare du har 
lirat med: ”Oj, vad svårt. Det får 

bli Christian Carlsson”.
Ditt bästa fotbollsminne: 
”Det var när vi vann division 4 med 
Älvängen och jag slog in straffen 
borta mot Kongahälla som betydde  
1-0. Året var 1987”.
Aktuell: Som ny huvudansvarig 
tränare för Älvängens IK:s herrar i 
division 5.

Håkan Tidstrand, till vardags 
sporthandlare, är ny huvud-
ansvarig tränare för Älväng-
ens herrseniorer.

snabbfrågor till Håkan…
GAIS eller Blåvitt

La Liga eller      Premier Leauge

Anfall eller Försvar

Hockey eller Bandy

Höst eller Vår5

Thomas Hedberg, Johan Hellmark och Håkan Tidstrand utgör 
Älvängens tränartrojka säsongen 2007.

Tillbaka i fadershuset. Svante Larson är tillbaka på Älvevi 
efter några lyckosamma år i grannklubben Ahlafors IF.

Under trettonhelgen av-
gjordes Göteborgs störs-
ta innebandycup och Ale IBF 
ställde upp med sex lag. Det är 
en tradition att lagen i Ale IBF 
spelar Gothia Cup i innebandy 
under trettonhelgen. Cupen är 
stor och man möter bra mot-
stånd på ”hemmaplan”. Denna 
gång hade vi sex lag med; P92, 
93, 94, 95 och F92, 94.

F92 och F94 var de som gick 
längst i turneringen. I grupp-
spelet mötte de både bra och 
mindre bra motstånd och man 
kan väl se IBC Engelholm som 
ett litet innebandyspöke för 

våra tjejer. Resultaten i grupp-
spelet var följande för F92: Ale 
IBF–IBK Nora 6-1, Ale IBF– 
Hjärnarps IBK 1-0 och Pixbo 
Wallenstam IBK-Ale IBF 1-0. 

I sextondelsfinalen mötte de 
ett norskt lag och det blev en 
lång match, Ale IBF – NOR-
92 IBK 19-0. I åttondelsfina-
len mötte man IBC Engelholm 
och det slutade 0-2 till Engel-
holm. Tjejerna gjorde en bra 
turnering med få insläppta mål 
och många gjorda.

F94 gjorde följande resul-
tat i gruppspelet: Ale IBF-IK 
Södra Dal 0-2, Ale IBF-Fris-

tad GoIF 5-4, Lindås IBK-Ale 
IBF 4-1. 

I sextondelen möttes Ale 
IBF-Sandö IBK och det sluta-
de med en lätt seger för Ale-
tjejerna med 5-0. F94 stötte 
också på IBC Engelholm i åt-
tondelsfinalen precis som F92 
och precis som i den matchen 
fick Aletjejerna stryk, resultatet 
i denna match blev 0-3.

I gruppspelet började P92 
med en förlust mot Palmsta-
dens IK med 2-4, sedan spela-
de de oavgjort med Falköpings 
IBK 3-3. Den sista gruppspels-
matchen var mycket spännan-

de. Där ledde Ale med 1-0 när 
det var ca 50 sekunder kvar 
och då lyckades Falun kvittera. 
Men vad gör det när man har 
Jimmie Gustafsson i Ale som 
sätter in ett frislag när fem sek-
under återstår och Ale vinner 
helt rättvist med 2-1. Tyvärr 
så förlorade Alekillarna första 
matchen efter gruppspelet mot 
Åsa IF med 5-6. 

Ales P93 förlorade första 
gruppspelsmatchen mot Bjär-
reds IBK med 6-2. Sedan 
mötte man Färjestadens IBK 
och förlorade med 10-2, till-
läggas kan att Färjestadens IBK 
vann klassen. I sista gruppspels-
matchen vann man överlägset 
mot NOR-92 IBK med 16-1. 

Sedan förlorade Ale första mat-
chen efter gruppspelet med 8-
3 mot Hjärnarps IBK. 

Våra P94 fick för första 
gången spela riktigt seriespel 
och började bra med ett oav-
gjort resultat 3-3 mot Öckerö 
FF. Nästa match förlorade de 
med 2-4 mot Oxie IF. I sin sista 
match fick de möta det ryska 
laget Vikingi Mitino som de 
besegrade med 4-1. De gick 
direkt till 16-delsfinalen där de 
mötte Ljungby IB i en mycket 
tät match, men som slutade i 
förlust med 2-3. 

För vårt allra yngsta gäng så 
är det bara gruppspel och det 
görs inga tabeller, men givet-
vis gjorde de en bra insats för 

att vara första gången i Gothia 
Cup. Deras resultat blev föl-
jande: Ale IBF-Marin Väst 2-
6, Ale IBF-Gårdarike1 6-4, 
Ale IBF-Tygriket99 1-5, Ale 
IBF-Partille IB 5-6 och i deras 
sista match vann de över Åsa 
IF 6-2. 

Efter denna sammanfatt-
ning återstår bara att tacka alla 
tränare, föräldrar och mor och 
farföräldrar som skjutsat runt 
och hejat på alla spelare för att 
representera Ale IBF i Gothia 
Cup detta år. Slutligen vill vi 
gratulera Surte IS till segern i 
klassen F14.

Helene Ahlström,
ledamot i Ale IBF

Ale innebandy medverkade i Gothia Cup


