ETABLERING. Mål nummer ett för Västra Ingelstad IS måste bli att etablera laget i division 5, menar tränaren Thorsten Bohlen. Foto:
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FOTBOLL. Efter några kyliga träningsmånader hostar nu säsongen i gång så smått för Västra
Ingelstad IS med DM-match mot Klagstorps IF.
– Med normal standard vinner vi, säger VIIS-tränaren Thorsten Bohlen.
Men nu är ju DM i och för sig inte sååå viktigt för Västra Ingelstad, menar Bohlen. Det är ju så klart i
första hand serien som gäller: VIIS tog klivet upp i femman i fjol, och nu gäller det att etablera sig där.
Vad som talar för en lyckad säsong i femman är att laget har kunnat behållas intakt.
– Eller nästan intakt, tillägger Thorsten Bohlen.
– Pelle Svensson har fallit för ålderstrecket och lagt skorna på hyllan. Men i stället har vi fått John
Lück från Vellinge IF. Han kommer vi antagligen använda som defensiv innermittfältare.
Stämningen i klubben är på topp efter serieavancemanget i höstas. Alla spelarna är taggade, förklarar
Bohlen.
– Fast okej, de äldre spelarna är kanske lite mer återhållsamma, men så är det ju ofta.
I år har laget varit igång sedan den 10 januari. Tre pass i veckan – två utomhus och ett inomhus.
Tränat mycket styrka. Och numera har Thorsten hjälp av assisterande tränaren Ulf Pålsson.
De har jobbat ihop tidigare, bland annat i Anderslövs BoIK. Och det är för övrigt på Anderslövs IP som
VIIS möter division 6-laget Klagstorps IF.
– Vi prioriterar ju inte DM på samma sätt som serien. Men man vill så klart vinna alla matcher.
Klagstorp har mer att vinna, vi mer att förlora. Men spelar vi med normal standard så vinner vi, säger
Thorsten Bohlen.

