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NÖDINGE. Det är i 
Älvängen som Ale 
Innebandy bör rekry-
tera nya talanger.

Skolcupen är ett 
bevis på detta.

I sju av nio finaler var 
minst ett av lagen från 
Älvängens skolor.

Skolcupen i innebandy av-
gjordes under fredag, lördag 
och söndag i Ale gymnasium. 
Ale Innebandys stolta tradi-
tion blev återigen en formida-
bel succé. Trivseln är på topp 
såväl på läktare som spelplan. I 

år medverkade drygt 550 spe-
lare från årskurs ett till nio. 
Lägg därtill två föräldrar per 
barn samt en hel del far- och 
morföräldrar som spänt följer 
barnens äventyr.

– I år flyttade vi de yngsta 
årskurserna till lördag morgon 
istället för fredag kväll. Det var 
ett lyckat drag och gjorde att 
vi hade mycket publik på läk-
taren under hela helgen, säger 
Ale IBF:s Jonas Eriksson.

Skolcupen har blivit fören-
ingens viktigaste, största och 
bästa skyltfönster mot ungdo-
mar i kommunen.

– Jag tror inte det finns 
någon kille eller tjej i Ale 
kommun som inte vet vad Ale 
Innebandy är för en förening. 
Cupen är populär och sätter 
både sporten och klubben på 
kartan, säger Jonas Eriksson.

Ur rekryteringssynpunkt är 
skolcupen en motorväg.

– Ja, många kör rakt in i 
något av våra lag. Det brukar 
bli tre till fyra nya spelare i varje 
lag, ännu fler bland de allra 
yngsta, direkt efter Skolcupen. 
Vi delar ut mycket information 
till föräldrar och självklart även 
till barnen under helgen. Det 

är ett oslagbart koncept, menar 
Jonas Eriksson.

Under söndagskvällens 
spännande finalspel blev det 
tuffare och tätare matcher ju 
äldre spelarna blev. Finaler-
na för årskurs sju, åtta och nio 
avgjordes med uddamålet och 
slutresultatet blev 2-1 i de tre 
sista matcherna.

– Det var mycket presti-
ge och det märktes att flera 
av spelarna är mer än bekan-
ta med sporten… Finalerna var 
underhållande och välspelade.

Skolcupen i innebandy 
vänder sig till både killar och 

tjejer. Det måste hela tiden 
finnas minst två tjejer på plan.

– Det har varit framgångs-
rikt. På så vis har vi lyckats få 
med fler tjejer, säger Jonas Er-
iksson och menar att många 
andra klubbar har börjat tjuv-
kika på hur Ale IBF gör.

Sju av nio finaler hade minst 
ett lag från Älvängen. Utdel-
ningen blev fyra guld. Älväng-
enskolan klass 1C slog skol-
kamraterna i klass 1B med 
3-0. Älvängenskolan klass 2C 
vann sin final över Himlasko-
lan Orion. Madenskolan klass 
5C vann över Nolskolan 5A 

med 2-0 och Aroseniusskolans 
8A slog skolkamraterna i 8B2 
med 2-1. Så var Ale IBF kan 
rekrytera blivande innebandy-
stjärnor verkar ganska klart…

I år hade Ale Innebandy 
delvis nya sponsorer. Förut-
om Sportringen på Ale Torg 
(snart TeamSportia) som har 
varit med länge, stöttades ar-
rangemanget av Sportlife och 
Vaknafonden. Upplagan var 
nummer fjorton i ordning-
en, nästa år väntar således ett 
15-årsjubileum.

Älvängen dominerade i Skolcupen
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Älvängenskolan klass 1C vann ”derbyfinalen” över skolkam-
raterna i klass 1B med klara 3-0.

Älvängenskolan klass 2C besegrade Himlaskolan Orion med 
2-1 i finalen.

Bohusskolan klass 3B besegrade Madenskolans 3A i finalen 
med 4-2.

Himlaskolan gjorde processen kort med Madenskolan klass 
4B. Himlaskolan vann finalen med klara 4-0.

Madenskolan klass 5C vann finalen över Nolskolan 5A med 
2-0.

Ahlafors Fria skola tog en övertygande seger med 5-1 över 
Bohusskolan klass 6A. Laget leddes av ex-gaisaren, Stefan 
Berndtsson, men segern kan ändå inte betecknas som en 
lagledartriumf…

Himlaskolan vann derbyt mot Ahlafors Fria skola med 2-1. Aroseniusskolan 8A vann även de en derbyseger över kam-
raterna i klass 8B2 med 2-1.

Ahlafors Fria skola vann den sista finalen, den med de äldsta elev-
erna. Aroseniusskolan 9A2 fick ge sig i en jämn kamp med 2-1.


