
KUNGÄLV. Surte IS IBK:s 
damer gjorde vad som 
krävdes mot tabelljumbon 
Marstrand.

Förhoppningsvis gör de 
mer när Linköping hälsar 
på på lördag.

Den matchen kan avgöra 
Surtes framtid i damettan.

Dramatiken är påtaglig i da-
minnebandyns  division 1 västra. 

Surte är än så länge under streck-
et, men situationen är i princip 
densamma som i fjol.

– Ja, då hade vi en poäng 
mer, men med tanke på 
hur stor spelaromsätt-
ning vi har haft i truppen 
tycker jag att prestationen 
är okej. Nu gäller det att fokusera 
och prestera i nyckelmatcherna. 
Det gjorde vi förra året och det 
kan vi definitivt göra i år också, 

säger tränaren Stefan Forsberg. 
Lördagens drabbning med Mar-

strand 
blev inte 
så enkel 
som man 
kunde 
förvän-

ta. Hemmalaget gjorde det svårt 
för Surte och backade hem med 
nästan hela laget.

– Vi blev lite tagna och det tog 

lite tid innan vi kom rätt i anfalls-
spelet. Totalt sett vinner vi ändå 
rättvist, säger Forsberg som satte 
stora plus för sina små backjät-
tar, Maria Lundblad och Jenni 
Tikkanen.

Surte har avgörandet i egna 
händer.

– Men vi klarar inte det här 
utan publikens stöd. Jag hoppas 
de kommer på lördag.
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Skepplanda
Sportskyttar
håller ordinarie

ÅRSMÖTE
Söndagen den 28 feb 

kl 14.00 i klubblokalen, 
Hålanda.

Välkomna! /Styrelsen

Innebandy Division 1 Damer
Lördag 30 januari kl 15.45  Ale gymnasium

Surte IS IBK Surte IS IBK vsvs Linköping Linköping
Matchvärd:

INNEBANDY
Div 1 södra damer
Marstrand – Surte 4-6 (2-1,1-3,1-2)

Surtes damer har bäddat för dramatik på lördag

ALAFORS. I torsdags 
skrevs ett nytt kapitel 
i den lokala fotbollshis-
torien.

Ahlafors IF, Nol 
IK och Nödinge SK 
presenterade då sin 
gemensamma junior-
satsning Ale J United.

– Det här ska för-
hoppningsvis göra 
ungdomsfotbollen mer 
attraktiv, få fler att 
fortsätta spela och 
inte lämna Alefotbollen 
tidigare än nödvändigt, 
säger en av initiativta-
garna, Fredrik Olofsson.

Ungdomarna sviker bollspor-
terna. Talangerna lämnar 
tidigt moderföreningarna för 
spel i Göteborgsklubbarna. 
Där anses förutsättningarna 
bättre och chansen till person-
lig utveckling större. Trenden 
gäller såväl handboll som fot-
boll. De kommande åren ser 
det riktigt tunt ut på junior-
sidan i Alefotbollen. För att 
skapa ett attraktivt alternativ 
på hemmaplan, en seriös ta-
langutveckling och en sports-
lig morot har Ahlafors IF, Nol 
IK och Nödinge SK beslutat 
genomföra en gemensam ju-
niorsatsning. Lagen kommer 

att gå under namnet Ale J 
United.

–Det är en idé som några av 
oss har diskuterat under flera 
år. Vi har sett utvecklingen 
och förstått allvaret. Gör vi 
inget nu kommer snart ingen 
av klubbarna att ha tillräck-
ligt underlag för ett junior-
lag. Tillsammans kan vi göra 
något riktigt bra både för 
fotbollen och killarna, säger 
Fredrik Olofsson, som förra 
året drillade AIF:s juniorer.

Ale J United kommer att 
bestå av närmare 40 spelare. 
Ett antal av dem är sistaårsju-
niorer och redan ordinarie i 
sina respektive A-lag.

– De kommer självklart 
inte att kunna träna med oss 

mer än undantagsvis, men trä-
ningstruppen kommer ändå 
att bestå av ett 30-tal spelare. 
De flesta är födda 1992-93, 
säger Fredrik Olofsson.

Ale J United kommer att 
ha två lag i seriespel, ett i J19 
division 2A och ett i J19 di-
vision 4A.

– Det gör att vi kommer 
att behöva breda trupper, alla 
kommer att få spela. Vi vet 
hur svårt det är att få ihop 
lag emellanåt. Det krockar 
med skola och mycket annat 
i den här åldern, säger Fred-
rik Olofsson.

Moderföreningar
Spelarna är medlemmar i 
sina respektive moderfören-
ingar och kan förutom Ale J 
United också spela för sitt A-
lag. Däremot kan en junior 
som tillhör Nol inte spela för 
Ahlafors IF:s A-lag utan att 
en traditionell övergång re-
gistreras.

Träningarna kommer att 
ske på Sjövallen och under 
försäsongen också i Alehal-
len i Nödinge. 

– Eftersom vi kommer att 
ha en stor trupp behöver vi 
bra tillgång till planer och 

det har vi här. Just nu är fler-
talet spelare dessutom från 
Alafors. I framtiden kan det se 
annorlunda ut, menar Fredrik 
Olofsson som är mycket glad 
över att klubbarna har varit så 
samstämmiga i satsningen.

– Vi har haft väldigt lätt för 
att komma överens. Alla ser 
behovet av att göra något bra 
för killarna. Nu hoppas vi att 
de tar tillvara på den här möj-
ligheten. Det är ju för dem vi 
gör det här.

Vesko Jovicevic, ung-
domsansvarig i Nol IK, har 
med fasa sett hur aleungdo-
mar lockats till Göteborg.

– Det får förödande konse-
kvenser. Om de bästa lämnar 
tidigt slutar många andra, då 
det inte är lika roligt när laget 
kanske börjar förlora. Vi vet 
att föräldrarna har en nyck-
elroll i det här. De måste se 

att det finns en seriös satsning 
på hemmaplan så de inte på-
verkar sina killar att söka sig 
någon annanstans.

Kul satsning
I torsdags genomfördes den 
första träningen i Alehallen. 
Nära 30 spelare deltog och 
det var idel positiva röster om 
sammanslagningen.

– Det är en kul satsning som 
känns riktigt seriös. Ledarsta-
ben ser bra ut, goa gubbar al-
lihop. Så värst många nya 
ansikten blir det inte för oss. 
Kommunen är inte så stor, 
utan de flesta känner man 
till, säger Daniel Holmes, 
17, från Nol.

Fyra gånger i veckan 
kommer Ale J United att 
träna. Det kan bli mycket 
för en spelare som Daniel 
Holmes. Han är dessutom 

med i Nols A-trupp och går 
andra året i Ale gymnasium 
med fotbollsprofil.

– Totalt kan det bli nio trä-
ningspass om jag har räknat 
rätt. Fyra gånger med junior-
laget, tre gånger med A-laget 
och två gånger i skolan. Det 
blir nog inte aktuellt, men 
tveksamt finns det goda möj-
ligheter att utvecklas, säger 
han med ett leende.

Förutom Ahlafors IF, Nol 
IK och Nödinge SK tillfrå-
gades också Älvängens IK att 
ingå i satsningen, men klub-
ben avböjde att medverka.

– Skulle de vilja haka på 
är dörren inte stängd. Vi kan 
alltid anmäla ett lag till, säger 
Fredrik Olofsson.

Skepplanda BTK gör ge-
mensam sak med Lödöse-
Nygård.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale J Untied – fotbollens framtid

ALE J UNITED
Huvudansvarig tränare: Per Cson-
grádi.
Assisterande tränare: Thomas 
Hvenfeldt, Tomas Otter, Patrik Nils-
son, Vesko Jovicevic och ytterligare 
ett namn som ännu inte är klart.
Lagledare: Fredrik Olofsson, 
Magnus Olausson, Peter Liljeroth.
Ekonomi och administration: Hans 

Ulriksson och Vesko.
Matchdräkt: Vit tröja, röda byxor, 
vita strumpor.
Matcharena: Sjövallen, Nolängen 
och Vimmervi.
Träningsarena: Sjövallen.
Bonusfakta: Bakom den gemen-
samma juniorsatsningen står Ahla-
fors IF, Nol IK och Nödinge SK.

Fredrik Olofsson, tidigare juniortränare i Ahlafors IF, är en av 
initiativtagarna till Ale J United.

Daniel Holmes är en av 40 juniorer som kommer att ingå i Ale J United som är Ahlafors IF:s, 
Nol IK:s och Nödinge SK:s nya stora satsning på ungdomsfotbollen i Ale.


