
Älvängen-Eriksberg 5-1 (3-0)
Målskyttar: Ali El rafaei 2, Ricardo Nascimento, Svante 
Larson, Emad Yohel.
Kommentar: ÄIK-tränarna rörde om ganska ordentligt i sin 
30-mannatrupp där många spelare fick chansen att pröva 
sina färdigheter. En ny spelare, Peter Olsson från Ahlafors, 
visade framfötterna och bör ha chans att blanda sig i a-trup-
pen. Lördagens bortamatch mot Hönö ställdes in då juni-
orerna hade match mot Qviding. ÄIK föll med uddamålet i 
DM på Hedens konstgräs. Snöplig förlust då ÄIK hade väl så 
mycket av spelet och prickade målställningen vid ett par till-
fällen.
Nästa uppgift för representationslaget blir hemma mot GFF 
på söndag. 
Nygård/Lödöse – Inland  5-1
Mål Nygård/Lödöse: Jennifer Hägg 2, Matilda Bertilsson, Eve-
lina Löfström, Marika Larsson. IIF: Emma Göransson.

GÖTEBORG. Ale IBF 
säkrade segern i damer-
nas division 3 förra 
helgen. 

Med en trupp på 30 
unga tjejer bygger för-
eningen för framtiden 
och satsar på ungdoms-
spelarna. 

När tiden är mogen 
ska laget, med mesta-
dels egna produkter, 
kunna etablera sig i 
division ett igen.

Trots att Ales unga inneban-
dydamer tappade en 4-1-led-
ning till 4-4 mot Göteborgs 
Polismän i näst sista omgång-
en, räckte oavgjort till serie-
seger och avancemang till di-
vision två. Målet för nästa 
säsong är att etablera laget i 
tvåan.

– Vi har faktiskt vunnit 
de träningsmatcher mot di-
vision två-lag som vi spelat i 
år, skillnaden 
mellan seri-
erna är inte så 
stor, säger lag-
ledaren Hans 
Westerlind.

Tillsam-
mans med Jonas Eriksson, 
Anders Isberg och Glenn 
Andreasson leder han de 30 
tjejerna som ingår i en kombi-
nerad dam- och juniortrupp. 
Laget består av många flick-
or födda kring 1990 och några 
äldre tjejer i 20-årsåldern.

Stabilt 90-tal
Under 90-talet var Ales 
damer ett stabilt division ett-
lag. Men mot slutet av decen-
niet kom en svacka, laget åkte 
ur ettan och klarade inte att 
gå upp igen året därpå. De 
etablerade spelarna gick till 
andra klubbar och laget var 
i djup kris. Under några sä-
songer hade inte ens klubben 
ett damlag. Men så kom en 
satsning för två år sedan. 

– Vi ville ha ett damlag och 
var tvungna att starta det med 

ganska unga spelare, berättar 
Helene Ahlström, styrelse-
ledamot i Ale IBF. 

Föreningen satsar lika 
mycket på damlaget som på 
herrlaget, trots att herrarna 
denna säsong spelat i en divi-
sion högre än damerna.

– Vi vill behandla alla lag 
lika, säger Helene Ahlström. 
Där kanske vi är lite unika, att 
det inte ska vara någon skill-
nad.

För att damerna ska kunna 
etablera sig i tvåan anser le-
darstaben att det krävs en del 
utveckling för spelarna. 

Mycket kvar att lära
– Eftersom alla tjejer är så 
unga har de mycket kvar att 
lära sig, säger tränaren Anders 
Isberg. Men vi skulle absolut 
kunna hålla oss kvar i tvåan 
med laget som det är redan 
nu.

Man kommer inte att aktivt 
värva nya spelare utan satsa 

på den unga 
truppen som 
finns.

– Vi har 
ingen spela-
re som är helt 
outstanding 

utan är en lagmaskin, säger 
lagledaren Hans Westerlind. 
Målskyttet är jämnt förde-
lat och många av tjejerna har 
ambitioner att bli riktigt bra i 
framtiden.

Återväxten i på flicksidan 
ser bra ut, föreningen har lag 
i de flesta åldersklasser. Men 
Ale tänker även på återväxten 
på ledarsidan. För att ge nya 
förebilder åt flick- och pojk-
spelarna låter man de äldre 
tonåringarna 
regelbundet 
vara med som 
lagledare på 
de yngres trä-
ningar. Det är 
ett sätt att 
skapa nya och 
bra ledare i 
framtiden. 
Ungdomarna 

har varit mycket positiva till 
att leda de yngre spelarna.

– Styrelsen har nu bjudit 
18 av dessa ungdomsleda-
re på SM-finalerna i Stock-
holm i april, berättar Anders 

Isberg. Föreningen vill visa 
att man värdesätter det jobbet 
de gör.

Seriens sista omgång går 
idag (läs lördag) och Ale möter 
Floda IBK. Räkna med en hel 

del Pommac i omklädnings-
rummet efter matchen.
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Innebandy-
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kallar till

ÅRSMÖTE
Onsdagen 28 mars kl 19.00
Ale Brottarnas lokal i Nol

Motioner till årsmötet styrelsen 
tillhanda senast 22 mars

Alla medlemmar är välkomna! Styrelsen

N O L  I K

ÅRSMÖTE
22 mars Kl 19.00
Folkets Hus i Nol

Välkomna      Styrelsen

Serieseger för Ale IBF:s unga damlag

TRÄNINGSFOTBOLL

Vid tisdagens partävling i Alvhem den 13 mars deltog tio par. 
Medel var 108 poäng och följande par placerade sig över 
medel:
1. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 127
2. Curt Nilsson/Ronny Andersson 116
3. Nils Lindström/Stig Christiansson 112
    Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson 
5. Torsten Johansson/Tage Jonsson 110
6. Elsa Persson/Rickard Johansson 109
7. Ole J Jensen/Rune Ögren 108

BRIDGE

I en svängig match mot Göteborgs Polismän fick Ale IBF till slut med sig en poäng som räckte till serieseger. Med en bred 
återväxt vill föreningen nu etablera lag i högre divisioner.

- Älska handboll

Gör som

stöd Ale HF

MATCHER I VECKAN

Div 3

ALE HK vs VARBERG
– Älvängens kulturhus –

Lördag 24/3 kl 16.00

– Älvängens kulturhus –

25/3 P96  12.00 Ale - HEID

 P93  12.50 Ale - Kungälv

P92  13.40 Ale - Aranäs

Dam - Division 5

ALE vs JÄRNVÄGEN FF
kl 14.30

Sport

– Nu kan klubben sträcka på sig rejältpå sig rejält

2007  |   vecka 1 1   |   nummer 1 1   |   alekuriren   |   17


