
Alla ska va me i Bohlens bygge 
Totalfotboll är segerreceptet för nya tränaren 

 
Markus Celander  
FOTBOLL. Spelglädje och delaktighet. Det har gett Västra Ingelstads IS tio poäng och en topplacering 
efter fyra omgångar. 
– Jag vet det är en klassisk klyscha, men vi tar en match i taget, säger tränaren, Thorsten Bohlen.  
 
Västra Ingelstads IS är obesegrat i årets division 6 och Thorsten Bohlen, som gör sin första säsong som 
tränare för laget, medger att han är en smula förvånad. 
– Jo, det får jag säga. Jag kände ju inte till laget när jag kom, så jag är positivt överraskad. 
– Här finns en stor spelglädje och alla spelarna verkar trivas och ger hundra procent. 
 
Att det finns en konkurrens om platserna och att kompetensen inom laget är jämnt fördelad, tror Bohlen 
är orsakerna till vårens fina resultat, så här långt. 
– Och så fungerar ju vår spelidé, en slags totalfotboll kan man väl beskriva den som. Vi vill rulla boll, 
växla tempo, men ibland också slå långt, vilket vi tvingades göra nu senast, mot Minnesberg, eftersom vi 
fick en man utvisad i andra halvlek. 
Alla ska vara med? 
– Ja, vi vill få alla delaktiga och inte få slagsida åt höger eller vänster. 
 
Om man tror att det obesegrade laget har höjt ribban målsättningsmässigt under resans gång, så tror 
man fel, understryker Torsten Bohlen. 
– Det är för tidigt att prata om division 5. Vi får vänta och se och jag vet att det är en klassisk klyscha, 
men vi tar en match i taget och ser hur långt det bär. 
 
På lördag väntar toppmöte borta mot Gylle. Ett lag som Torsten Bohlen inte vet så mycket om, medger 
han. 
– Nej, ingen aning, mer än att de har lika många poäng som vi. Jag hoppas vi kan fortsätta spela vårt 
spel, och gör vi det, tror jag att de får det svårt. 
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