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NÖDINGE. Ale Inne-
bandy har svårt att 
lyckas på herrsidan. 

Förra året åkte laget 
ur division två och det 
finns inga uttalade 
planer på att försöka gå 
upp igen. 

Istället bygger klub-
ben ett lag kring en 
grupp som har riktigt 
roligt tillsammans.

Laget har pendlat en del 
mellan trean och tvåan under  
2000-talet. Kommande 
säsong blir en andningspaus 
där målet inte är att ta sig upp 
igen utan att etablera sig i di-
vision tre och spela in ett lag 
som känner varandra.

– Jag vet inte riktigt varför 
vi åkte ur tvåan förra året men 
vi var väl inte tillräckligt bra, 
säger tränaren Bosse Johns-
son. 

Truppen är intakt från förra 
året då laget inte fått några ny-
förvärv utan har satsat på att 
plocka upp yngre spelare i se-
niortruppen. Förlustsidan är 
inte helt klar ännu men det 
ser ut som om den blir mini-
mal. Det har sett bra ut på för-

säsongen. Två vinster och två 
uddamålsförluster mot divi-
sion två-lag är resultaten från 
träningsmatcherna. 

– Det känns riktigt bra 
inför seriepremiären, säger 
Bosse Johnsson. Vi har fått 
upp några duktiga juniorer 
som har lyckats mycket bra.

En annan del av försäsong-
ens framgångar ger Johnsson 
till spelande tränaren Tobias 
Hellman som är en nyckel-
spelare.

Nya tränare
– Hellman har fått ordning på 
sitt spel både i anfall och för-
svar och han är så pass duktig 
att han gör skillnad.

Ale kommun verkar lyckas 
bäst på damsidan när det gäller 
innebandy, med satsande lag i 
både ettan och tvåan drar da-
merna ifrån.

– Det är för dåligt under-
lag på herrsidan, säger Bosse 
Johnsson. Och vi får inga duk-
tiga spelare från stan hit ut. 
Vill man etablera sig i till ex-
empel tvåan måste man få in 

rutinerade spelare från andra 
lag och det är svårt att locka 
hit dem. 

Tränarduon Bosse Johns-
son och Tobias Hellman får i 
år sällskap av Martin Johans-
son och Christan Palmqvist 
i ledarstaben. Martin ”Libba” 
Johansson är en gammal mål-
vaktsräv som väljer att sluta 
spela och Christian ”Chris” 
Palmqvist kommer senast från 
Nol IK. Ett exempel på jar-
gongen i laget är Tobias Hell-
mans presentation av nya trä-
narkollegan Palmqvist på Ale 
IBF:s hemsida: ”Chris har 
under de senaste åren följt Ale 
från läktaren men har fortfa-
rande knappt en aning om hur 
sporten fungerar”.

– Vi har ruggigt roligt och 
gruppen fungerar kanon, 
säger Johnsson om skämten 
och gliringarna på träning-
arna.

Ale premiärspelar idag, 
lördag, hemma mot IBK Gö-
teborg. 
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NÖDINGE. Nykomling-
arna Ale IBF ska ta 
damernas division två 
med storm.

Laget är i stort sett 
intakt från förra året, 
potentialen att utveck-
las är stor och en ny 
spelidé ska ge ett smar-
tare spel. 

Tränarna tror att det 
unga Ale kan överraska 
några av de etablerade 
lagen i serien. 

Framtiden för daminneban-
dyn i Ale kommun ser ljus ut. 
Det kryllar av unga talanger 
både från Surte IS och från 
Ale IBF som är med i stadsla-
get eller som till exempel tog 
guld i skol-VM i våras. Idag, 
lördag, premiärspelar Ale IBF 
i division två, målet för i år är 
att bli ett mittenlag i tabel-
len.

– Det känns ovisst inför 
premiären, det är svårt att 
veta hur bra de andra lagen 
är, säger tränaren Jonas Er-
iksson. Men vi har stora mål 
att utveckla laget och vi får se 
hur långt det räcker.

Det har gått bra för laget 
under försäsongen. Tre av fem 
möjliga vinster mot andra di-
vision två-lag i träningsmat-
cher och ledarstaben är nöjda 
med spelet.

– Vissa perioder i matcher-
na har vi spelat riktigt bra, 
säger Jonas Eriksson. 

– Vi har ändrat lite i spel-
sättet, fortsätter Glenn An-
dreasson. Vi ska inte stressa 
lika högt utan styrspela så att 
vi kan vinna bollen när mot-
ståndarna gör uppspel. 

Ändringen i spelsättet var 
nödvändig eftersom det inte 
är lika lätt att stressa fram 
misstag från de skickligare 
lagen i division två. 

Få halltider
Det enda hotet mot inneban-
dyn, och all ungdomsidrott i 
kommunen, är att det finns 
för få halltider att tillgå. Det 
är många som vill ha tider i 
hallarna, särskilt Ale gymna-
sium. 

– Vi tränar två gånger i 
veckan men hade gärna tränat 
en tredje gång om det funnits 
halltid, säger Jonas Eriksson.

Som Alekuriren kunde be-
rätta förra veckan, är en ny 
hall i Bohus på gång men 
den blir inte klar förrän 2010. 
Jonas Eriksson menar att en 
hall i norra Ale hade varit 
lika välkommen eftersom Ale 
IBF:s verksamhet är större 
än Surtes, speciellt bland de 
yngre lagen. Och det är långt 
till 2010:

– Det finns för få hallar och 
det är omöjligt för Ale IBF att 
växa ännu mer som förening 
utan en hall till.

Frislagsträning
Sista veckan innan seriepre-
miären tränade Ales damer 
mycket frislag, spelarna fick 
också nöta på passningar och 
bollmottagningar. Ale har 
bara några få namn på förlust-
listan inför årets säsong men 
har heller inte värvat några 
nya spelare utifrån. Enda ny-
förvärvet är 15-åriga Linda 
Ahlström som flyttats upp 
från juniorlaget och hon är 
ett namn att hålla utkik efter 
i framtiden.

– Det är jättekul och har 
gått bra hittills, säger Ahl-
ström om försäsongen. Det 
är stor skillnad att spela med 
damlaget eftersom man blir 
bättre själv av att spela med 

andra som är duktiga. Det är 
ett enklare spel i damlaget.

– Om hon fick bestämma 
hade hon bott i en innebandy-
hall, så mycket vill hon, säger 
flicklagstränaren Jerry Fri.

Det är inte bara Ale som har 
ett ungt lag i göteborgstvåan. 
De lag med äldre spelare, som 
inte satsar på samma sätt, är 
på väg att försvinna från serien 
och in kommer nya talanger.

– Innebandyn utvecklas 
mer med de nya tjejerna, säger 
Ales tränare Anders Isberg. 
Det blir en bättre serie med 
ett mer organiserat spel som 
kommer att gagna inneban-
dyn. 

Men Anders Isberg höjer 
ett varningens finger för att 
pressa de unga spelarna att 
spela i högre divisioner för 
tidigt. Han vill exempelvis 
inte se tjejer från Ale som går 
till Surtes division ett-lag bara 
för att sitta på bänken. Då ut-
vecklas spelarna mer om de får 
spela i division två. 

Kommer Ale att bli ett far-
marlag till Surte?

– Nej, absolut inte, svarar 
Isberg snabbt. Vi stoppar gi-
vetvis ingen som vill gå dit 
men just nu finns det ingen 
i vår trupp som skulle vara 
självskriven i division ett och 
då är det bättre att de stannar 
i Ale. 
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Fortsatt ung satsning
– Men Ale IBF vägrar bli Surtes farmarlag

15-åriga Linda Ahlström är yngst i Ale IBF. Hon har fått chan-
sen att flytta upp till damlaget från juniorerna i år och har 
spelat bra under försäsongen. Idag har laget premiär i division 
två hemma mot IBK Göteborg.        Foto: Allan Karlsson

Ale IBF är nykomlingar i division två. Inför säsongen har laget tränat många baskunskaper som bollmottagningar och pass-
ningar. Laget utvecklas hela tiden och tjejerna börjar ta åt sig mer av den svårare taktiken.     Foto: Allan Karlsson

Kvällsöppet
torsdagar till kl 19
Övriga dagar 09-17

Lunchstängt 12-13

Välkomna!

I år ska Ale IBF:s 
herrar ha roligt igen

Bosse Johnsson, Tobias Hellman, Martin Johansson och Christian Palmqvist är kvartetten 
som leder Ale Innebandys herrar i år.                Foto: Allan Karlsson


