
Vaknafondens styrelse tog 
tidigare i höst beslut om att 
instifta ett stipendium till 
förmån för ideella förenings-
ledare i Ale kommun. Syftet 
är att dels uppmärksamma 
och stimulera goda krafter 
dels att inspirera fler att gå i 
samma fotspår.

– Alla eldsjälar i fören-
ingslivet borde lyftas fram. 
De svarar för enormt vikti-

ga insatser för våra barn och 
unga. Det här är ett sätt att 
prisa några och de som inte 
belönas ikväll kan säkert ändå 
känna glädje med kvällens sti-
pendiater, sa Vaknafondens 
ordförande, Tyrone Hans-
son, som överlämnade diplo-
men i samband med julkon-
serten i Ale gymnasium i sön-
dagskväll.

Stefan Forsberg och 
Tommi Pasanen har kam-
perat ihop under nästan 15 

år med daminnebandyn i 
fokus. Utmärkelsen "Vaken 
Ledare" var de hedrade över 
att få mottaga.

– Det är självklart väldigt 
roligt att få ett erkännan-
de från omvärlden för det vi 
gör. Att det är första gången 
som stipendiet delas ut – och 
att det då tillfaller oss – gör 
saken ännu större, sa en rörd 
Stefan Forsberg när han fick 
beskedet.

Tommi Pasanen som är in-
itiativtagare till damverksam-
heten var också stolt.

– Det är ett bevis på att man 
har gjort något bra under alla 
dessa år, men det finns det väl-
digt många som gör där ute. 
Stipendiet är en bra idé för 
någonstans måste även ideel-
la krafter bekräftas.

Surte IS IBK är en sann-
saga. Tommi ville ge tjejerna 
på orten en meningsfull sys-
selsättning, så han startade ett 
damjuniorlag med 17-åringar 
som nästan aldrig hade hållit 
i en innebandyklubba. Dessa 
spelare var sedan stommen i 
det lag som tog klivet upp i 
division ett.

– Extra kul var det att flera 
av dem var med och överlev-
de första året i ettan. Ett bevis 
på att de verkligen hade nått 
en hög nivå på sitt utövande, 
säger Stefan Forsberg.

Det är just för tjejidrotten 
som årets stipendiater gjort 
avtryck.

– Det ställer speciella krav 
på att vara ledare för ett tjej- 
eller damlag. Det handlar om 
att visa stor respekt för indivi-
derna, om att prioritera stäm-
ningen i gruppen och att vara 
lyhörd, säger Pasanen.  

Efter alla år som ansvari-
ga damtränare lämnade Fors-
berg/Pasanen i år uppdraget. 

Istället jobbar de med att för-
bättra organisationen och att 
nyrekrytera.

– Vi genomför idrottslyf-
tet på grundskolan i Bohus, 
Surte och Nödinge. Genom 
att sprida information har in-
tresset för innebandyn ökat 
och nu har vi startat tre nya 
lag, F-98, P-97 och P-99, be-
rättar Forsberg.

BOHUS. Kalle Ahlgren 
var på målgörarhumör 
och med fem fullträffar 
såg han till att det blev 
stjärnfall i Ale Arena.

IF Stjärnan hade 
inget att hämta och 
förlusten borde blivit 
ännu större.

– Vi gjorde det svårt 
för dem och det ska vi 
göra för Gais också, 
säger matchens domi-
nant.
Matchen mot småländska ny-
komlingen, IF Stjärnan, i all 
ära – det är lördagens drabb-
ning mot Gais på nya isbanan 
Heden som alla pratar om.

– Det ska bli riktigt kul. 
Det är alltid roligt att få vara 
med om något nytt. För-
hoppningsvis blir det en folk-
fest, det är redan många som 
pratar om matchen, berättar 
Ahlgren som själv har tjuvki-
kat på arenan.

– Den ser kanonfin ut, men 
den saknar ju tak så vi får hålla 
tummarna för fint väder.

Seriefinalen blir också in-
vigning av Göteborgs nya 
bandyarena och bör därför 
bli något alldeles extra. Ale-
Surtes supportrar lär väl 
knappas missa chansen att 
sätta färg på Heden...

Effektivt samarbete
Nåväl, det spelades en match 
även i lördags. Den tillskrivs 
femmålsskytten Kalle Ahl-

gren som dessutom låg bakom 
straffen (Johan Grahn i nätta-
ket) och ett hörnslag i ribban. 
IF Stjärnan hade aldrig skug-
gan av en chans. Samarbetet 
med Fredrik Korén var njut-
ningsbart och effektivt.

– Jag försöker bredda på 
Fredrik och anpassa min 
skridskoåkning efter honom. 
Det stämde fint idag, men jag 
är anfallare och ska göra mål 
så det är inget märkvärdigt, 
tycker Kalle Ahlgren.

Avslutningsvis, hur ofta 
äter du Ahlgrens bilar?

– Ofta, minst en gång i 
veckan. Det är jättegott...

Ale-Surte BK toppar serien 
efter fyra omgångar på maxi-
mala åtta poäng. Gais är efter 

helgens överraskande fall mot 
Nässjö två poäng bakom.
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Stjärnfall efter Ahlgrens målshow 
– Ale-Surte är redo för Gais och Heden på lucia

Kalle Ahlgren svarade för en fenomenal 
insats med fem mål mot IF Stjärnan.
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Vakna eldsjälar fick nytt stipendium
– Surte IS Tommi Pasanen och Stefan Forsberg belönades av Vaknafonden
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TOMMI PASANEN

Ålder: 35.
Bor: Surte.
Yrke: Arbetsledare på distribu-
tionsföretag.
Roll i Surte IS IBK: Kassör, B-lags-
tränare och ansvarig för U-truppen.
Ledaregenskaper: "En extremt 
noggrann, engagerad och avslapp-
nad personlighet".
Köper jag för sista hundralappen: 
Coca Cola.
Vill jag själv ge ett stipendie: 
Stefan Forsberg.

STEFAN FORSBERG

Ålder: 32.
Bor: Göteborg.
Yrke: Enhetschef på Försäkrings-
kassan.
Roll i Surte IS IBK: Damansvarig i 
styrelsen, coach för B-laget.
Ledaregenskaper: "Kompetent 
pedagog med mycket humor".
Köper jag för sista hundralappen: 
Coca Cola till Tommi...
Vill jag själv ge ett stipendie: 
Tommi Pasanen.

Tommi Pasanen och Stefan Forsberg i Ale gymnasium, en 
sporthall de tillbringat många timmar i.

NÖDINGE. 15 års arbete med att utveckla 
daminnebandyn har givit resultat.

Surte IS IBK:s unga damlag spelar i näst högsta 
serien, men spetsen har inte skapats på bekost-
nad av bredden.

Eldsjälarna, Stefan Forsberg och Tommi Pasa-
nen, har varit noggranna i sitt föreningsarbete 
och belönades i söndags med stipendiet Vaken 
Ledare.

Juryns motivering:För många års ideellt och osjälviskt arbete för innebandyintresserade tjejer i Surte IS Innebandy, tilldelas Tommi Pasanen/Stefan Forsberg stipendiet Vaken Ledare om 5000 kr. Tommi/Stefan har varit en av grundstenarna i utveck-landet av verksamheten som idag har ett damlag i näst högsta serien och dessutom flera framgångsrika ung-domslag. Föreningens elitverksamhet har inte påverkat föreningens primära syfte att erbjuda en god social miljö med hög trivselfaktor. Etik och moral står överst på dagordningen. Med sitt positiva ledarskap har Tommi/Stefan fått många tjejer att känna trygghet, glädje och en stark självkänsla. Tommi/Stefan är en förebilds bästa föredöme för ideella föreningsledare.

BANDY
Allsvenskan, södra
Ale-Surte – IF Stjärnan 7-3 (3-1)
Mål: Kalle Ahlgren 5, Johan Grahn, 
Fredrik Thelaus. Matchens kurrar: 
Kalle Ahlgren 3, Fredrik Korén 2, 
Joakim Strömbäck 1.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Surte IS – Ljungby 15-5 (3-0, 
7-3, 5-2)
Mål SIS: Malin Eriksson 7, Sara 
Simonsson 2, Sofia Gäfvert 2, Linda 
Karlsson, Eva Ani, Ann-Sofie Johans-
son, självmål. Matchens kurrar: 
Malin Eriksson 3, Sara Simonsson 2, 
Jenni Tikkanen 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 2 dec 
deltog 12 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson - Rickard Johansson    93
2. Lilly Karlbom - Curt Nilsson                 92
3. Sune Johansson - Karl-Eric Nilsson  87
4. Birgitta Robertsson - Rune Ögren    86
5. Nils Lindström - Stig Christensson  84
6. Ole J Jensen - Per Karlsson                 81

BASKET
Resultat från Ale Basket
P91 – Trollhättans BBK  70-71
P93 – Kvarnby Basket  76-55
F92 – BK Marbo  69-50
F95 – Lindome BK  50-94 

RONDEN


