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LERUM. Lördag 19 mars 
2011.

Ale Innebandys 
damer skrev historia.

2-2 borta mot FBC 
Lerum fullbordade 
bragden som innebär 
avancemang till divi-
sion ett.

Det utbröt ett mindre guldju-
bel redan innan matchen var 
slut. Oavgjort efter tre spe-
lade perioder betydde för-
längning i fem minuter, men 
dramat var egentligen redan 
över. Förutsättningarna var 
att undvika förlust med tre 
mål eller mer. Lerum med 
seriens vassaste förstaked-

ja var redo att inleda jakten, 
men efter första perioden var 
det fortfarande mållöst. Ales 
målvakt, Lisa Persson, var 
som vanligt i huvudrollen och 
utsågs rättvist till matchens 
lirare. Istället för ett hemma-
mål var det Emmelie Söder-
gren som i mitten av mittpe-
rioden skickade in 1-0.

– Det var en oerhörd lätt-
nad för tjejerna som med all 
rätt var nervösa inför uppgif-
ten, berättar assisterande trä-
naren, Jerry Fri.

Rydsbergshallen var full-
satt och hemmapubliken 
återfick snabbt nytt hopp, då 
Lerum kvitterade två minu-
ter efter Ales ledningsmål. 

Nu lindrade inte detta särskilt 
länge. Jennie Hedberg åter-
gav gästerna ledningen efter 
en snygg assist från Hanna 
Berglund. Innan andra pe-
rioden var över hade dock 
Lerum kvit-
terat på nytt.

– Jag 
var aldrig 
orolig. De 
hade ganska 
mycket boll, 
men vi hade ändå kontroll 
och var farliga i våra omställ-
ningar. Att de skulle vinna 
med tre mål var aldrig nära, 
säger Jerry Fri.

Den sista perioden blev 
mållös och sakta men säkert 

spred sig guldleendet på 
bänken. Redan innan för-
längningen stod det klart att 
Ales damer oavsett utgången 
var klara för division ett.

– Vi hade en full bänk och 
gott om spe-
lare. Det var 
kul att kunna 
ge alla speltid 
i denna histo-
riska match. 
Det är så 

många som har varit delakti-
ga i år, säger Jerry Fri.

Mitt i guldjublet och fi-
randet är ett antal frågor om 
framtiden på plats.

– Det är ett stort steg. Först 
måste klubben prata med tje-

jerna, se över de ekonomis-
ka förutsättningarna och hela 
organisationen. Spel i ettan är 
krävande. I år har vi åkt 65 
mil totalt till våra bortamat-
cher, nästa år blir det 460 mil, 
menar Jerry Fri.

Håller truppen för spel i 
den näst högsta divisionen?

– Vi behöver få in lite rutin, 
men visst finns det potential. 
Jag tror nog att vi med dagens 
spelare hade kunnat mäta oss 
med de sämre lagen i ettan. 
Det krävs en del defensiva 
förstärkningar för att vi ska 
kunna utmana på allvar.

Ale IBF följde upp se-
riesegern i division tre med 
en repris i tvåan. Tjejerna 

har bara förlorat två match-
er under säsongen. Med en 
medelålder på cirka 17 år 
finns det mycket som vittnar 
om en spännande framtid.

– Vi sa till tjejerna innan 
matchen att oavsett hur det 
här slutar så har de gjort en 
fantastisk säsong, men det 
gjorde ju inget att det blev så 
här…avslutar Jerry Fri.

LERUM. Jublet visste 
inga gränser hos Ales 
damer i lördags kväll.

Lagkapten Cecilia 
Isberg, 20, beskrev 
känslorna.

– På en skala 1-10 om 
hur roligt det här var 
så svarar jag; 15!

Cecilia Isberg har trots sin 
ringa ålder fått vara den som 
har representerat rutinen i 
laget. En säsong med Surte IS 
IBK i division ett gör att hon 
redan har fått uppleva en hel 
del. Hon var med och spelade 
kvar Surte i ettan, men klub-
ben valde senare att tacka nej 
till platsen. Åter i Ale-tröjan 

och i ett till stora delar nytt lag 
har allt gått som på räls. Nu är 
Cecilia tillbaka i näst högsta 
serien efter en närmast felfri 
säsong och lagkaptenen har 
varit en av de mest tongivan-
de spelarna.

– Vi har inga stjärnor i 
laget, alla är med och bidrar, 
det gör oss så svårslagna, säger 
hon och tillägger:

– Framåt har vi väldigt 
många målfarliga spelare och 
vi har kunnat spela med tre 
kedjor hela säsongen. Det är 
vi ganska ensamma om.

Efter en nervös inledning 
fick Ale ordning på spelet i 
andra perioden. När Emme-
lie Södergren skickade in 
ledningsmålet lättade pressen.

– Deras snabba kvittering 
var lite olycklig, men käns-
lan av att vi kunde göra mål 
gav oss självförtroende. Vi 
behöll kommandot och det 
var Lerum som stressades ef-
tersom de visste att de behöv-
de vinna med flera mål, berät-
tar Cecilia Isberg.

Ju längre matchen gick, 
ju närmare division ett kom 
Ale. Med fem minuter kvar 
att spela förstod lagkaptenen 
att det var klart.

– Det var en skön känsla 
att spela de sista minuterna. 
Vi kunde slappna av och bara 
njuta.

När domaren blåste av 
utbröt vild glädje hos Ales tjejer.

– Vi glömde bort att det 

väntade förlängning…
För FBC Lerum var re-

sultatet tungt. Klubben har 
satsat hårt på att ta steget upp.

– Till skillnad mot oss som 
har spelat helt utan press och 
förväntningar. Vi siktade på 
att hänga kvar och kanske pla-
cera oss i mitten på tabellen, 
säger Cecilia Isberg.

Ales unga damlag har 
framtiden för sig. Flera har 
precis börjat spela inneban-
dy, menar Cecilia, som också 
hävdar att steget upp till ettan 
är stort – för stort för att inte 
behöva värva.

– Det krävs både rutin och 
kunnande för att hänga med i 
ettan. Ett par nyförvärv skulle 
inte göra ont. Vi kommer 

också att behöva träna hår-
dare och ha en ordentlig för-
säsongsträning. Dessutom är 
jag övertygad om att vi måste 
föra in lite teori på schemat. 
Alla måste lära sig hur de ska 
löpa, placera sig och spela på 
plan. Det går så mycket snab-
bare i division ett. Med tanke 
på den potential som finns i 
truppen och att alla spelare 
har sina bästa år framför sig 
är jag säker på att vi kommer 
att greja det, säger Cecilia 
Isberg.

På kvällen firades fram-
gången tillsammans med 
herrlaget som samma lördag 
säkrat kontraktet i division 
två.

– Ale IBF:s damer fullbordade bragden – klara för division ett
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Lagkapten Isberg tror på Ale IBF

Lagkapten Cecilia Isberg har 
burit Ale IBF genom tvåan 
och är med sina 20 år den 
som får stå för rutinen ute 
på plan.

Guldtjejer är vi allihop. Ale IBF 2011 avancerade till division ett efter att ha vunnit serien tre poäng före FBC Lerum. Lagen 
möttes i en jämn seriefinal i en fullsatt arena. Matchen slutade 2-2, Ales mål signerades Emmelie Södergren och Jennie Hedberg.
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INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Ale IBF 2-2 (0-0, 2-2, 
0-0, 0-0)

G ldtjejer är i allihop Ale IBF 2011 a ancerade till di ision ett efter att ha nnit serien tre poäng före FBC Ler m Lagen

Fler bilder finns på www.alekuriren.se


