
2013  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 37SPORT

BOHUS. Bandy-Sverige 
organiseras om i tre 
regioner och sex nya 
stordistrikt.

Ordförande för di-
strikt Sydväst blir his-
torisk som den första 
kvinnliga hövdingen.

Bohusbon Anki Paulin 
med rötter i Surte BK 
ser fram mot uppdra-
get.

Under svenska bandyför-
bundet finns tre regioner, 

syd, mitt och nord. I region 
syd kommer tre distrikt att 
vara verksamma. Göteborgs 
bandyförbund avvecklas och 
istället bildas bandyförbun-
det distrikt Sydväst omfat-
tande Göteborg, Halland 
och Skåne. De två andra 
distrikten i region syd blir 
Småland och Västergötland. 
I onsdags valdes Anki Paulin 
till Sydvästs första ordfö-
rande och den första kvinnan 
att svinga en klubba på för-
bundsnivå i Bandy-Sverige.

– Jag fick fundera några 

veckor efter att ha blivit kon-
taktad av valberedningen, 
men eftersom jag brinner 

för flick- och dambandyn 
ser jag nu en stor möjlig-
het att bevaka den frågan. 
Mitt bandyintresse bott-
nar naturligtvis i Surte BK 
och under några år har jag 
varit utbildningsansvarig i 
Göteborgs bandyförbund. 
Genom engagemanget på 
förbundsnivå är det lättare 
att påverka de övergripande 
frågorna. Ledarutbildningar 
på framför allt ungdomssi-
dan kommer att vara en cen-
tral punkt på dagordningen, 
säger Anki Paulin.

Att hon är den första 
kvinnliga ordföranden i Sve-
riges bandyförbund är mer 
ett konstaterande än en kritik 
mot gubbväldet.

– Det hänger naturligt-
vis ihop med att utveck-
lingen av dambandyn har 
gått långsamt. Ju fler aktiva 
tjejer vi får, desto fler kvin-
nor kommer senare att vara 
aktiva på styrelsenivå. Visst 
är det tråkigt att nästan alltid 
vara ensam kvinna, men jag 
ser det som en utmaning, 
menar Anki Paulin.

Till yrket är hon kvali-
tetskoordinator på SKF och 
jobbar med miljö-, hälso- 
och trygghetsfrågor. I Ale är 
hon också engagerad poli-
tiskt för Socialdemokraterna 
och sitter med i Kommun-
styrelsen samt i rådet för 
hälsa och trygghet. Bekant 
för många är också att pappa 
Rolf Engström har ett långt 
engagemang i Surte bandy 
och även på förbundsnivå.

MÖLNDAL. Ale IBF:s 
herrar avslutade sä-
songen med ännu en 
förlust.

Till och med nästjum-
bon Mölndals IBF var 
klassen bättre.

Det blev till sist en 
tiondeplats i sluttabel-
len, allt annat än vad 
Ale IBF hade hoppats 
på.

Det har blivit dags att sum-
mera innebandysäsongen för 
Ale IBF:s herrar. Förvänt-
ningarna var stora på den 
trupp som anses vara den 
bästa klubben haft på tio år. 
Slutplaceringen motsvarade 
därför inte alls förhoppning-
arna.

– Nej, årets sportsliga 
resultat är en besvikelse, men 
samtidigt tycker jag inte att 
laget fick någon ärlig chans. 
Långtidsskador, sjukdomar 
och annan frånvaro från 

nyckelspelare gjorde att vi 
fick spela med nykompone-
rade femmor nästan varje 
match. Det är svårt, särskilt 
med tanke på att många av 
spelarna var nya för året, 
säger trä-
nare Andreas 
Klein.

Revansch-
lusten är 
påtaglig när 
snacket om nästa säsong tar 
vid. På ledarsidan blir det 
förändringar. Andreas Klein 
själv kommer att göra come-
back som spelare (målvakt), 
men vem som tar över trä-
naruppdraget är inte klart.

– Förhoppningsvis får 
vi behålla truppen och kan 
vi spetsa den med ett par 
nyförvärv kan det lika gärna 
bli succé redan nästa år. Vi 
hoppas att våra flyktade 
stjärnor Ted Gustavsson, 
Partille IBF och Mattias 
Karlsson som spelar i Flodas 
division ett lag återvänder. 

Killar med deras professio-
nella inställning hade gjort 
gott, menar Andreas Klein.

Även om den sports-
liga framgången uteblev i 
år finns det enligt Klein en 

hel del posi-
tivt att ta med 
sig. Ett antal 
unga talanger 
har slussats in 
i A-lagsspel, 

senast målvakten Anton 
Hermansson född 1997 som 
fick chansen i avslutningen 
mot Mölndal.

– Anton gjorde det riktigt 
bra i de två perioder han fick 
spela innan han tvingades 
utgå på grund av skada, säger 
Klein.

Andra utropstecken i Ale 
IBF den gångna säsongen 
har återvändaren Martin 
Eriksson och nyförvärvet 
Christian Rönkkö varit.

– Martin blev precis den 
injektion vi hoppades han 
skulle bli såväl på som vid 

sidan av planen. Rönkkö har 
ju varit magnifik i de matcher 
han kunnat spela skadefri. 
Jag tror han har gjort poäng 
alla gånger han har varit 
med. Det är en oerhört vass 
spelare, berömmer Andreas 
Klein.

I den avslutande borta-
matchen mot Mölndal var 
det hemmalaget som visade 
störst energi och vann rätt-
vist.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BURÅS. Ale IBF:s 
damer satte punkt för 
jubileumssäsongen med 
en rejäl målfest.

Jumbon Burås fi ck 
sig en lektion i ämnet 
effektiv innebandy.

För Ales del blir det 
antingen en fjärde- el-
ler femteplats i serien.

Victoria Eriksson och 
Lena Lönnroth gav Ale en 
2-0-ledning i första perio-
den, men det var i mittperio-
den som Burås läxades upp. 
Gästerna gjorde hela sju mål 
och spelade ut hela sitt regis-
ter.

– Vi ville avsluta säsongen 
snyggt och det gjorde verk-
ligen tjejerna. Vår ung-
domskedja med bland andra 

Emma Larsson, Emma 
Gunnarsson och Ebba 
Norrman visar att återväx-
ten är god. De var fenome-
nala i matchen, berömmer 
tränare Jan 
Pettersson.

Ales damer 
slutar femma 
i tabellen, ett 
godkänt resul-
tat men förväntningarna var 
större.

Räckte inte till
– Ja, vi hoppades att vi skulle 
ha varit med i toppstriden, 
men vi har inte räckt till mot 
de allra bästa, summerar ale-
tränaren.

Hur det blir nästa år vet 
inte Jan Pettersson. Det är 
många obesvarade frågor.

Det återstår att se hur 

många som fortsätter och 
vad tjejerna vill. Det finns 
mycket talang i klubben, 
men i åldern runt 20 år är 
det mycket som lockar. Vi 

får se vad som 
händer.

I sam-
talet kring 
säsongen som 
gått fick Pet-

tersson svara på frågan om 
vem som har imponerat och 
utvecklats mest under året.

– Då svarar jag Emma 
Gunnarsson. Hennes utveck-
ling under säsongen har varit 
väldigt rolig att följa.

Bandy-Sverige organiseras om i sex stordistrikt:

Anki Paulin greppar klubban i Sydväst

Anki Paulin.

– Revanschlust inför nästa säsong

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Mölndals IBF – Ale IBF 6-4
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Utropstecken 2. Nyförvärvet från Skår, Christian Rönkkö, 
var Ales giftigaste spelare så länge han fi ck vara skadefri.

Utropstecken nr 1. Martin 
Eriksson har gjort en bra 
säsong i Ale IBF och tillfört 
laget mycket både på och 
vid sidan av planen.

Målfest i sista matchen
– Ale IBF:s damer slutar fyra

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Ale IBF 1-11 (0-2,1-7,0-2)

Emma Larsson är en av de yngre spelarna som tränare 
Jan Pettersson lyfter fram som årets kometer. "Emma är 
egentligen forward, men har fått spela back och det har 
hon gjort suveränt bra". Lena Lönnroth (till höger) avslu-
tade säsongen med tre mål. Arkivbilder: Allan Karlsson
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