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MÖLNLYCKE. Tre inne-
bandyklubbar i Ale 
kommun har just nu 
varsin spelare i väst-
kustens enda elitseri-
elag Pixbo. 

Surte IS IBK kan 
slå sig för bröstet för 
att ha varit språng-
bräda för tjejerna och 
måldrottningen Malin 
Eriksson är mitt inne i 
steget från talang till 
fullfjädrad elitspelare.

Alekuriren träffar Malin 
Eriksson, 18, Anna Johans-
son, 21, och Ann-Sofie 
Johansson, 19, en höstky-
lig kväll i Wallenstamhallen 
i Mölnlycke. Elitserielaget 
Pixbo ska snart ha träning 
och stämningen är avslapp-
nad och glad.

– Vi har inlett säsongen 
lite halvknackigt, säger Anna 
Johansson som gör sin tredje 
säsong i Pixbo. Vi har en 
budget för i vilka matcher vi 
ska ta poäng och den budge-
ten har vi inte riktigt hållit 
och det har inte gått som vi 
har tänkt oss, fortsätter hon.

Laget har spelat sju mat-
cher, har tre vinster och har 
hunnit med två vändor uppåt 
i landet för att möta de många 
Norrlandslagen under inten-
siva matchhelger.

– Det har varit kul med de 
långa resorna, säger Malin 
Eriksson. Man lär känna tje-
jerna i laget.

– Man blir som en familj 
som åker iväg, fyller Anna i.

Generationsväxling
I år har Pixbo genomgått 
en generationsväxling där 
många spelare från det unga 
division 1-laget har flyttats 
upp till elitserielaget. 

– Det har varit två lag som 
ska spelas ihop plus vi som är 
nyförvärv, säger Malin.

– Det är två olika spelstilar 
som ska bli en och det tar lite 
tid att hitta det spelet, fortsät-
ter Ann-Sofie Johansson, som 
kom till Pixbo under mitten 
av förra säsongen.

I och med föryngringen 
i laget har Anna Johansson 
blivit en av de som ska visa 
vägen för de mindre merite-
rade spelarna. Det är en upp-
gift hon gärna tar sig an men 
låtsas samtidigt inte som om 
hon är någon morsa för till 
exempel Malin.

– Jag är född 1988 och ska 
vara en etablerad elitspelare, 
säger Anna. När jag kom 
till Pixbo kändes det som att 
de som var etablerade hade 
spelat i eliten i 200 år. Mitt 
första år gick kanon, andra 
året var sämre och nu under 
min tredje säsong känner jag 
mig fortfarande inte som en 
etablerad spelare inombords.

Vassaste vapen
Malin har i flera säsonger varit 
Surtes vassaste vapen framåt i 
division 1. Hon har haft kon-
takt med Pixbo under tidigare 
år men valt att stanna i Surte 
eftersom hon är så ung.

– Jag ville ta studenten, ha 
körkort och ha löst allt sådant 
innan jag lämnade Surte, 
säger hon. Klart jag var sugen 
innan men i år låg det rätt i 
tiden. 

I Surte låg stor press på 
henne att göra många mål 
men i Pixbo, bland alla andra 
elitspelare, har den pressen 
släppt –  i alla fall utifrån. 

– Jag vet att förväntning-
arna utifrån släppt men ini-
från är jag missnöjd med bara 
ett mål och en assist. Min 
målsättning är att ta ett år i 
taget och just nu vill jag bara 
komma in i spelet. Men att 
komma högre upp i poängli-
gan vill jag göra till slut.

Hur klarar sig Surte 
utan dig?

– Jag tycker att jag har 
varit lite överskattad. Att vara 
en bra spelare handlar ju om 
mycket mer än att göra mål. 
Nu måste andra kliva fram i 
Surte.

Alla tre tjejer bor fortfa-
rande kvar i Ale och pendlar 
till Mölnlycke. Malin bor i 
Surte, Ann-Sofie i Alafors 
och Anna i Skepplanda.

– Jag brukar säga att jag 
bor i bilen, säger Anna och 
skrattar. Fast ibland blir det 
så att jag sover hos pojkvän-
nen eller någon lagkamrat i 
stan.

Anna började spela i 
Skepplandaklubben Skår 
IBK, Ann-Sofie i Ale IBF och 
Malin i Surte. De spelade till-
sammans i Surte och har nu 
återförenats i Pixbo.

Vad tycker ni att ni har 
blivit bättre på sedan ni 
kom till elitserien?

– Min fysik, jag är större 
och starkare, säger Malin. Vi 
tränar mer och annan fys.

– Jag tycker jag har höjt 
mig ett snäpp på alla plan, 
säger Anna. Allt går fortare 
och jag står inte på hälarna 
längre.

– Framför allt tempot i 

spelet, avslutar Ann-Sofie. Jag 
har utvecklat mitt spelsinne.

Drömmen blev verklighet
– Tre Aletjejer spelar nu innebandy i elitserien

Anna Johansson, Malin Eriksson och Ann-Sofie Johansson är tjejerna från Ale kommun som ingår i elitserielaget Pixbos ge-
nerationsväxling. Surtes superforward Malin Eriksson tar omställningen från att vara en lysande talang till en elitspelare 
under konstruktion med ro även om hon gärna gör fler mål.
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 ANNA JOHANSSON
Ålder: 21
Bor: Skepplanda
Moderklubb: Skår IBK
Position: Back
Gör: Jobbar med säljsupport
Favoritplats i Ale: Skepplanda

  MALIN ERIKSSON
Ålder: 18
Bor: Surte
Moderklubb: Surte IS IBK
Position: Forward
Gör: Jobbar på konditori och i 
videobutik
Favoritplats i Ale: Surte!

 ANN-SOFIE JOHANSSON

Ålder: 19
Bor: Alafors
Moderklubb: Ale IBF
Position: Back
Gör: Pluggar till sjuksköterska
Favoritplats i Ale: Skogen 
hemma
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