
 

 
ÅTERKOMST. Efter att ha varit klubblös några månader är Ulf Pålsson nu tillbaka i gamet igen – nu som assisterande till Thorsten Bohlen i moderklubben Västra Ingelstad IS. Foto: Markus 
Celander 

  

 

Ulf Pålsson väntar sig heta derbyn 
Efter en höst som åskådare är han tillbaka i hetluften 

FOTBOLL. Ulf Pålsson har tränat lag i Skåne i 21 år.  
Nu är han tillbaka där allt började – Västra Ingelstad IS.  
Här ska han leda nykomlingen i division 5 tillsammans med gamle kompisen Thorsten Bohlen 
 
Ulf Pålsson kom till VIIS som sjuåring, och hann med över 300 A-lagsmatcher för klubben. 
Spelarkarriären avslutades med ett par säsonger i Minnesberg, och sedan bar det av tillbaka till 
Västra Ingelstad, fast nu som ungdomstränare.  
– Tiden går, det var mitt första tränaruppdrag. Det är 21 år sedan nu, säger Ulf Pålsson. 
 
Efter en tid som assisterande tränare för klubbens A-lag fortsatte han till Malmö United, där han 
jobbade med Thorsten Bohlen. Några säsonger senare fortsatte firma Bohlen/Pålsson till 
Anderslöv, och där skildes deras vägar åt tre år senare. 
 
Ulf Pålsson hamnade i Klagshamn, nu som assisterande till Stefan Christoffersson. 
– Det var en enormt rolig resa vi gjorde med Klagshamn från trean till tvåan. Sen, när våra 
kontrakt gick ut, fortsatte vi till IFK Malmö – de ville ha konceptet med Stefan och mig. 
 
Men efter åtta månader, sommaren 2010, lämnade duon di gule efter en tids turbulens med 
bland annat interna spelarbråk. 
– Det fungerade inte med laget, det räcker med att säga så. 
 
– Under hösten har jag och Stefan varit ute nästan varje helg och kollat matcher, allt från division 
6 till Malmö FF. Och nu är jag alltså här och jobbar med Bohlen igen, och Stefan tränar BK 
Näset, som ligger i samma serie som vi. 
 
Lite speciellt att möta Christoffersson och Näset? 
– Det ska bli spännande, ja alla matcher blir speciella – det är ju en ren Söderslättsserie, så det 
blir ju derby varenda match.  
 
Nu pågår frimånaden när spelare är fria att byta klubb. Pålsson märker att VIIS attraherar 
spelare. 
– Här kommer hit en hel del och provspelar. Förutsättningarna här är bra, och ännu bättre blir det 
när vi får konstgräs. 
 
Vad tror du om nästa år då? 
– Jag har sett Ingelsta spela tre gånger i år, och de har spelat en bra fotboll. Målsättningen 
måste i första hand vara att vi etablerar oss i femman. 
 

Markus Celander  
Ulf Pålsson 
Ålder: 51 år. 
Bor: Höllviken. 
Familj: Hustru och två barn. 

Favoritlag: Malmö FF, och så har jag gillat Chelsea sedan jag var sju år. 
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