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LINDÅS. Ale IBF:s unga 
damlag är åter i divi-
sion 2.

Det står klart efter 
att man vunnit den helt 
avgörande seriefinalen 
borta mot Lindås med 
1-3 (1-0, 0-0, 0-3).

Matchen spelades 
på fredagskvällen i ett 
fullsatt X3M Arena 
(255 personer) i Askim.

Vilken prestation Ale IBF:s 
unga damlag gör efter 
att man tappat 14 etable-
rade spelare inför den här 
säsongen. Klubben visste 
knappt om man skulle få ihop 
ett damlag med de nya reg-
lerna som Göteborgs inne-
bandyförbund införde till 
den här säsongen 2009/2010. 
Reglerna var mycket tydliga, 

max fem spelare yngre än -93 
får lov att delta i samma dam-
lagsmatch.

När säsongen startade var 
det halva truppen som inte 
gick under den generella 
dispensen. Efter nyår sakna-
des sju spelare på grund av 
skador, resor och några som 
slutat. När förkylningstiden 
var som värst så hade Ale 
knappt tio spelare att ta med 
till damlagsmatcherna. Då 
kom föreningens damvete-
raner och hjälpte till för att 
man skulle kunna spela med 
fullt manskap varje match.

– Vi är oerhört tacksamma 
för deras support och våra 
unga tjejer har uppskatta 
deras närvaro på träningar 
och matcher. Vi hoppas vi 
kan locka ner dem till trä-
ningarna nästa säsong, säger 
Ale IBF:s ordförande Hans 

Westerlind och fortsätter: 
– Med de förutsättning-

arna gör vårt extremt unga 
damlag en fantastisk säsong 
och får avsluta serien i en ren 
seriefinal mot Lindås. Att 
där få stå som seriesegrare 
är helt fantastiskt. Vi ledare 
är oerhört stolta över våra 
tjejer som den här säsongen 
har gett 110 %. Nu ser vi 
fram emot nästa säsong då 
Ale IBF:s damlag spelar i 
division 2.

❐❐❐

Ale IBF:s damer klara för division 2
– Vann seriefinalen mot Lindås

Spelarna i Ale IBF skriker ut sin glädje efter att ha vunnit 
den sista och avgörande seriefinalen borta mot Lindås med 
3-1. Ett resultat som innebär att Ale spelar i division 2 nästa 
säsong.

Sandra Augustsson tillhörde en av förgrundsfigurerna i Ale 
och gjorde bland annat ett av målen när Lindås besegrades 
med 3-1.

Här är tjejerna som gjorde det. Ale IBF:s damer spelar nästa år i division två.
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Daniel Berg ansluter till Ahlafors IF från IK Oddevold.

Tungt nyförvärv till AIF
ALAFORS. Ahlafors IF 
fick i måndagskväll 
klartecken från ett 
sent nyförvärv.

Meriterade Daniel 
Berg, närmast från IK 
Oddevold, ansluter till 
truppen.

– Det ska bli riktigt 
kul att få spela på 
vackra Sjövallen, säger 
årets namnkunnigaste 
förvärv.

För fotbollsvänner behöver 
Daniel Berg, 33, ingen när-
mare presentation. Den en-
ergiske mittfältaren har gjort 
sig ett namn genom spel i Su-

perettan med Ljungskile, di-
vision 1 med IK Oddevold 
och FC Trollhättan. Ja, listan 
med klubbar kan göras lång. 
Nu har Daniel Berg tröttnat 
på att pendla från Göteborg 
till Uddevalla.

– Förutsättningarna för-
ändrades i klubben och sen 
är det väl ingen hemlighet att 
det är långt att resa. Ahlafors 
IF i division 3 känns väldigt 
spännande. Jag känner till 
många av spelarna i lagen 
och det ska bli riktigt kul att 
möta dem, säger AIF:s tyngs-
ta nyförvärv.

Kontakter och vänner i 
Ahlafors IF:s trupp möjlig-

gjorde blixtvärvningen.
– Det här är precis vad 

vi behöver. En spelare med 
rutin och ledaregenskaper. 
Våra yngre killar kommer 
att lära sig mycket av Daniel, 
säger en glad Emris Olsson i 
Ahlafors IF:s fotbollsutskott.

Daniel Berg har haft be-
kymmer med ett knä som 
opererades så sent som i de-
cember.

– Det känns bra nu och 
jag kommer att smyga igång 
med bollträning, men fysi-
ken är god. Jag hoppas kunna 
slå mig in i startelvan så snart 
som möjligt, säger han.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Meriterade Daniel Berg klar i måndags

DANIEL BERG
Ålder: 33.
Bor: Göteborg.
Yrke: Länsförsäkringar.
Moderklubb: Rosseröd IK.
Andra klubbar: IFK Uddevalla, IK 
Oddevold, Trollhättans FK, FC Trollhät-
tan, Åsebro, Ljungskile, IK Oddevold 
(2008-2009).
Bästa medspelaren: Jörgen Wåle-
mark, Ljungskile.
Bäste motspelare: Fredrik Ljungberg.
Bäste tränaren: David Wilson.


