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NÖDINGE. Ale IBF 
25-årsjubilerar 2013.

Klubben gör det som 
största ungdomsfören-
ing i Ale.

Dessutom ser både 
herr- och damlaget 
starkare ut än på 
många år.

Det blåser optimistiska 
vindar i Ale innebandyfören-
ing. Utvecklingen har varit 
fantastisk de senaste åren. I 
flera årskullar får klubben 
anmäla flera lag till spel. 
Totalt har föreningen idag 
450 aktiva spelare. Herr- 
och damlaget spelar båda i 
division två den kommande 
säsongen. Damerna var uppe 
och vände i division ett i fjol, 
ett år äldre ska ett fortfarande 
ungt lag ta ny sats.

– Vi har fått behålla i prin-
cip hela truppen och hoppas 
få börja vinna lite matcher 
igen. Självförtroendet fick sig 
självklart en törn under förra 
årets säsong, säger Anders 
Landstedt som tillsammans 
med Janne Pettersson leder 
damlaget i år.

Det ser ut att bli en jämn 
serie, men vi siktar självklart 
på att vara med i den absoluta 
toppen.

Anders var med runt laget 
reda förra året, men Janne 
Pettersson är ny i rollen fast 
kan luta sig mot en diger 
meritlista från tiden som 
bandyspelare i Ale-Surte.

– Det finns en del saker i 
bandyn som jag gärna skulle 
vilja se mer av i innebandyn, 
att våga vara sig själv med 
betoning på att också våga 
improvisera lite på plan, säger 
Janne och Anders fyller i:

Innebandyn har en ten-
dens att bli lite tråkig emel-
lanåt med mycket förutsäg-
bara spelsystem. Vi vill ge 
tjejerna mer frihet och få 
dem att våga misslyckas, då 
kommer de också att lyckas. 
Det är vi helt övertygade om.

Ale IBF:s damer kommer 
till spel med en bred och 
fortfarande ung trupp, där 
bara fyra har passerat 20 år. 
Lagets främsta egenskaper 
blir troligtvis även detta år 
sin snabbhet och rörlighet. 
Premiären spelas på lördag 
hemma mot Backadalen som 
definitivt tillhör seriefavori-
terna. Samma klubb möter 
även herrarna i Ale gym-
nasium och det är en stark 
A-lagstrupp som presenteras.

– Vi är 23 spelare, åtta nya 
som alla är med och utmanar 
om en plats. Jonas Antons-
son, numera ålderman (39) 
i laget är tillbaka och fick 
med sig Fredrik Pettersson 
som bland annat har spelat i 
elitserien för Pixbo. Sedan 
har fem spelare anslutit från 
Skår; Oscar Frii, Christian 
Rönkkö, Marcus Petters-
son, Stefan Jonsson och 
målvakten Niklas Öhrn. 
Martin Eriksson, tidigare 
fostrad i Ale, är tillbaka i 
moderklubben efter att ha 
tränat Flodas division ett lag 
en säsong. Det är ett fan-

tastiskt nyförvärv både som 
spelare och pådrivare, säger 
lagledare Hans Westerlind.

När lokaltidningen häl-
sade på under torsdagsträ-
ningen märktes det tydligt 
att premiären närmar sig. 
Intensiteten var matchlik och 
kampen om platserna i lagets 
tre femmor var påtaglig.

– Jag tror vi har den bästa 
truppen på tio år. Det får 
en positiv effekt på alla trä-
ningar. Killarna vet att de 
måste vara på tå för att för-
svara sin position om de 
redan har en i laget. Extra 
kul är att vi har lyft upp två 
96:or, Tobias Nilsson och 
Niklas Karlsson, i A-trup-
pen. Sedan har vi dessutom 
ett par 97:or som knackar på 
dörren. Det ser väldigt bra 
ut, säger årsfärske tränaren 
Andreas Klein.

Resultaten från försä-
songen vittnar om att han 
har rätt. Ale har vunnit mot 
samtliga division två lag och 
bara förlorat mot motstån-
dare från högre serier. Kärn-
truppen är född 1989 och 
mixen med gamla rävar och 
unga talanger är perfekt.

– Dynamiken i årets trupp 
är oslagbar. Vi har bra mål-
vakter, snabba forwards och 
placeringssäkra backar. Det 
här kan bli väldigt intressant 
att följa, säger Hans Wester-
lind.

Tongivande och namn-
kunniga spelare blir Tobias 
Hellman, Martin Eriksson 
och nye Fredrik Petters-
son. Noterbart är också att 
notoriske målskytten Daniel 
Blomqvist är tillbaka i trup-
pen. Målsättningen är en 

placering på den övre halvan, 
men många lag är med och 
kämpar om titeln i år.

– Det kommer att bli en 
supertajt serie. Det gäller 
att hålla en hög lägstanivå, 
spår duon Andreas Klein och 
Hans Westerlind.

Återstår att se vilka pre-
senter dam- respektive herr-
laget ger sin 25-årsjubile-
rande klubb nästa år…

Ons 3 okt kl 19.45
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Lör 6 okt kl 14.00
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Lör 6 okt kl 15.00
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Alvhem – Trollh. IF

Sön 7 okt kl 16.00
Älvevi

Älvängen – Zenith

Sön 7 okt kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Tuve

Mån 8 okt kl 19.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Kungälvs FF
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– Både herr- och damlaget spelar i division två
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Andreas Klein är ansvarig A-lagstränare för herrlaget i år.

ALE IBF
Grundad: 1988.
Antal medlemmar: 700.
Antal aktiva spelare: 500.
Antal lag: 28 i seriespel.
Herrlag: A- och B-lag. A-laget i 
division två Göteborg.
Damlag: A- och B-lag. A-laget 
spelar i division två Göteborg.
Ordförande: Hans Westerlind.
Övrigt: Både herr- och damlaget 
premiärspelar hemma i Ale gymna-
sium på lördag mot Backadalen.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Division 3 NV Götaland

VS

IFK ÅMÅL
LÖRDAG 6 OKTOBER

KL 15.00
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www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Ahlafors Gym
i Ahlafors fabriker

Ahlafors Gym håller 

öppet hus 

matchdagen, 10-14.

Alla gymbesökare 

under denna tid 

erhåller en 

fribiljett
till AIF-Åmål

BACKA. Nödinges da-
mer hade inte margina-
lerna med sig.

Backa avgjorde i slut-
sekunderna.

Det blev en bitter 
uddamålsförlust i årets 
andra seriematch.

Backa som förlorade mötet 
i Kortedala cup tog snabb 
revansch på Nödinges hand-
bollsdamer och vann lör-
dagens drabbning. Det var 
spännande och tätt även i 
detta möte. NSK:s storskytt, 
Elina Mathiasson, hade bra 
utdelning framåt men var 
lite för ensam för att segern 
skulle kunna bärgas.

– Bakåt är 
vi stabila. Vi 
släpper bara 
in 19 bollar 
och med 
normal fram-
gång i anfal-
let hade vi 
vunnit, säger 
N S K - t r ä -
naren Mats 
Olofsson.

Nödinge var lite efter i 
målprotokollet, men kom 
ikapp. Ändå blev det till sist 
förlust.

– Ja, vi tappade in en boll 
precis i slutsekunderna. Det 
kändes lite onödigt fast så är 
det. Det jämnar ut sig över en 
hel säsong, menar Olofsson.

Inför söndagens möte 
med 415 Östra Göteborg 
kommer anfallsspelet att 
prioriteras.

Det låser sig framåt och 
det gör att vi kastar bort 
många onödiga bollar. Vi får 
nöta på och hoppas att de 
löser sig.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Uddamålsförlust för NSK:s damer

Jag tror vi har
den bästa truppen

på tio år.
Andreas Klein

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se


