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GÖTEBORG. Barcelona, 
Chelsea och Manches-
ter United har det.

Liksom FC Ale.
Europas bästa fys- 

och rehabträning.

Vilken försäsong! Räkna med 
FC Ale i division 6 Alingsås 
i år. Efter två intensiva må-
nader med fys- och rehabträ-
ning i ombyggda Frölunda-
borg, numera kallat Campus, 
kommer laget bättre förbe-
rett än någonsin tidigare.

– Siktet är inställt på av-
ancemang och därför har vi 
ryckt i alla kontakter vi har 
för att skapa så stimulerande 
förutsättningar som möjligt, 
säger en av klubbens grunda-
re, Fredrik Wadström.

Samarbetet med Frölunda 
Hockey grundar sig i Wad-
ströms yrkesliv. Han driver 
konsultbolaget Prové Ma-
nagement med inriktning på 
verksamhetsutveckling i fö-
retag och organisationer. I 
det arbetet har han sedan en 
tid en etablerad relation med 
Frölunda Hockey.

– Idag driver vi en del ge-
mensamma projekt. Vi har 
skapat ett utbildningscenter 
för ledare, där hockeyupp-
levelsen är en del i program-
met. I grunden handlar det 
om individuell ledarutveck-
ling, säger Fredrik Wad-
ström.

Bekänna färg
De goda kontakterna med 
Frölunda förde in FC Ale i 
självaste Campus, hockeyla-
gets egen träningsarena. Här 
har killarna under ledning av 
Frölunda Indians egen fysträ-
nare, Pär Edlund, fått bekän-
na färg.

– Det har varit sjukt bra. 
Vilka förutsätningar! Inte 
nog med att allt är så bra här 
och nu, vi har dessutom fått 
med oss mycket kunskap om 
hur vi bäst sköter fysträning-
en när vi lämnar gymmet, 
säger assisterande spelande 
tränaren, Johan Elving.

Han har också haft extra 
god hjälp av rehabträningen, 
då han har ett sargat knä. I 
Campus har Frölunda satsat 
på en rehabpool med ett löp-
band på botten. Poolen är 
försedd med flera olika ka-
meror för att filma löpsteget. 
Motståndet i vattnet regleras 
med jetstrålar.

– Världsklass! utbrister 
nye A-lagstränaren, Joakim 
Olsson.

Det har han rätt i. I Europa 
finns det bara tre andra klini-
ker som har något liknande. 
Barcelona, Chelsea och Man-
chester United…

Måste vara ett roligt sam-
manhang för FC Ale att 
finnas med i, säger Patrik 
Elfwing, marknadsansvarig 
för Frölunda Indians.

Fysioterapeut Tommy 
Tingets demonstrerar re-
habpoolen som bara i drift 

kostar en dryg miljon…
– Den är en stor tillgång 

för våra elitspelare, men 
faktum är att all sjukgym-
nastik borde köras i vatten. 
Det finns klara fördelar med 
det. Blåvitt som har haft otur 
med många korsbandsska-
dor har varit stående kund 
här i poolen. Jag tror det har 
hjälpt dem mycket. Vi önskar 
att fler fick chansen att vara 
här, men tiden räcker inte 
till. Först och främst är den 
avsedd för klubbens spelare, 
säger Tommy Tingets och 

tillägger snabbt:
– Och för FC Ale förstås!
Johan Elving intygar att 

rehabträningen i vattnet gjort 
gott för knät.

– Visst är det så. Det är en 
mjukare träningsform och är 
du stel kommer du snabbare 
igång med ett pass i poolen.

Två pass i veckan under 
januari och februari har FC 
Ales killar drillats hårt av Frö-
lunda Indians fystränare, Pär 
Edlund.

– Jag hoppas de förstår att 
en sån här anläggning är det 

få lag i Europa som har till-
gång till. Jag har kört rätt 
hårt med dem. Självklart är 
det skillnad att leda elitserie-
spelare som har tränat inten-
sivt sedan 16-årsåldern. Här 
finns det killar som knappt 
har hört ordet fysträning, 
men alla har försökt hänga 
på och visat en härlig inställ-
ning, säger ”Pärra” innan han 
höjer rösten för ännu ett pass.

Livet leker i FC Ale, om 
den saken råder inga tvivel. I 
måndags lyfte planet till Bar-
celona för en veckas träning 
med två träningsmatcher.

Gemenskapen är nummer 
ett i klubben, men i år har 
killarna också satt ett sports-
ligt mål. De vill avancera en 

nivå och då gör vi vårt för 
att hjälpa till, säger eldsjälen 
Fredrik Wadström.

Nytillträdde tränaren, 
Joakim Olsson, tror att målet 
är möjligt att infria.

Med Robert Jigfeldt och 
Johan Elving kommer vi att 
ha seriens bästa innermittfält. 
Killarna är ambitiösa och det 
kommer vi långt med i sexan. 

Oavsett utgång kan de 
knappast klaga på försäsong-
en.

FC Ale slipar formen i Campus
– Samma förutsättningar som Europas toppklubbar
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Vilken ledarstab. Pär Edlund (tv) och Tommy Tingets har skött fys- och rehabträningen i Frö-
lunda Campus. Johan Elving och Joakim Olsson är ledarna för FC Ale 2010 och de tar över 
när kulan åter är i luften.

En genialisk rehabpool med ett löpband i botten och kame-
ror i alla vinklar som speglar löpsteget. Förutom Frölunda In-
dians är det bara klubbar som Chelsea, Barcelona och Man-
chester United som kan skryta med en liknanade anläggning.

Ingen idé att fuska när Pär Edlund tittar på, det vet Johan 
Elving.

Pär Edlund, Frölunda Indians fystränare och slavdrivare, har kört hårt med FC Ale under vintern. Få är så vältränade efter sin aktiva elitkarriär som Pär 
Edlund. ”Det är ett monster” säger FC Ales ödmjuke tränare, Joakim Olsson.

FC ALE
Tränare: Joakim Olsson
Assisterande: Johan Elving
Nyförvärv: Robert Jigfeldt, Nol IK, 
Johan Alemyr, dito, Johan Elving, 
Ahlafors IF, 
Historia: Laget bildades av killar 
som inte riktigt tog plats i övriga 
A-lag, men som ändå ville fortsätta 
att spela organiserad fotboll. År 

2006 spelade de i Kungälvskorpen 
fast redan nästa år var intresset 
stort nog för att inleda seriespel 
i division 6 Trollhättan C-reserv. 
Laget har sin hemvist på Skogsval-
len i Kilanda och gör i år sin tredje 
säsong i division 6 Trollhättan. 
Parollen är ”En för alla – alla för en”.


