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BOHUS. Byggnationen 
är i full gång på Jenny-
lund.

Rivningsarbetet är 
avslutat och nu förbe-
reds för hallstommen.

Lagbygget har även 
det tagit fart och i 
tisdags kunde fyra 
nyförvärv presenteras 
– och strax därefter ett 
femte – samtliga med 
motiveringen att ”en 
bandyhall blir ett lyft 
för karriären”.

Värvningsansvariga, Lars-
Erik Einarsson och Jan-Åke 
Widman, ler som aldrig förr. 
Beslutet om en bandyhall på 
Jennylund har gjort uppdraget 
till ett angenämt nöje. Mattias 
Andersson, Kjetil Bergh 
båda från IFK Vänersborg, 
Fredrik Henriksson från 
GAIS och Daniel Rydén hett 
nyförvärv från ärkerivalen 
IFK Kungälv – har alla 
signerat kontrakt med Ale-
Surte inför kommande 
säsong. I onsdags kunde 
även Joakim Strömbäck, 
offensiv mittfältare, ansluta 
till gruppen heta nyförvärv.

– Det ser väldigt bra ut. Vi 
ska bygga ett nytt elitserielag 
sakta men säkert. Nu lägger vi 
en bra grund med bandyhall 
och ett antal spelare med rutin 
från bandy på en hög nivå, 
säger Lars-Erik Einarsson 
nöjt.

Gemensamt för samtliga 
nyförvärv är just beslutet om 
att bygga en bandyhall på 
Jennylund.

– Ska man pendla till 
Bohus från Vänersborg så 
är det en klar fördel att veta 
om det finns is eller inte. 
Med en hall är vi garanterade 
bra förutsättningar och då 
blir resan från Vänersborg 

inget problem, säger Mattias 
Andersson som spelade både i 
elitserien och norrettan förra 
säsongen.

– Ja, det blev en knepig 
säsong. Jag spelade alla 
träningsmatcher med IFK 
Vänersborg och var med i 
början på serien, men sedan 
värvade klubben ett antal 
spelare och vi hade ett snack 
där det stod klart att vi inte 
var riktigt överens. Jag 
valde att avsluta bandyåret i 
Karlsborg istället, det blev en 
del flygresor, berättar Mattias 
som var nära att återvända 
norrut för gott.

– Det var faktiskt sambon 
som ville stanna från början 
och när Ale-Surte hörde av sig 
fick även jag en nytändning. 
Satsningen på bandyhuset är 
spännande och viktigt för hela 
regionen.

I bilen från Vänersborg 
får han sällskap av tidigare 
klubbkamraten, norrmannen 
Kjetil Bergh.

En hårdskjutande back som 
provade på svensk elitbandy 
för första gången i fjol. I 
Vänersborg erbjöds han dock 
ingen fortsättning, men suget 
att fortsätta utvecklas inom 
sporten lockade honom till 
Surte.

– Med en bandyhall 
får alla spelare bästa 
tänkbara förutsättningar att 
vidareutvecklas. Klubben har 
varit oerhört seriös från första 
kontakten, ambitionerna är 
sunda och intresset här nere 
verkar stort. Jag har hört 
mycket om supportrarna 
och ser fram mot att träffa 
klacken, säger Kjetil Bergh 
med en skön norsk accent.

I Vänersborg fick han 
chansen att spela i Edsbyns 
bandytempel så erfarenheten 
av inomhusbandy har han 
redan skaffat sig.

– På sätt och vis är det en 
helt annan sport. Isen är så 
mycket bättre, vilket innebär 
att allt går snabbare, säger 
Bergh.

Återvänder hem
Den minst spektakulära 
värvningen är hemvändande 
Fredrik Henriksson. Han 
återvänder till moderklubben 
efter ett par säsonger i Gais. 
Fredrik har redan tidigare 
spelat ett par säsonger i Ale-
Surtes seniortröja. Nu vill han 
ge det en ny chans.

– Det är väl ingen hemlighet 
att hallen har lockat hit mig. 
Det kommer bli ett stort 
ögonblick för klubben och 
det är klart att man vill vara 
med då, menar Fredrik som 
tror på laget.

– Absolut. Det är en ung 
stomme, men i kombination 
med ett antal riktigt bra äldre 
spelare kan det här bli hur bra 
som helst. Det gäller bara att 
få ihop det.

Om Henriksson är den 
minst spektakulära värvningen 
så är Daniel Rydén från IFK 
Kungälv raka motsatsen.

– Det blir nog rätt sura 
tongångar när de får beskedet. 
Efter åtta säsonger kände 
jag bara att nu vill jag testa 
något nytt. Ale-Surte är en 
ny utmaning och en helt ny 
omgivning för mig. Med 
hallen får klubben suveräna 
förutsättningar att bygga ett 
nytt lag. Det känns väldigt 
stimulerande, säger Daniel 
Rydén som precis hade 
skrivit på kontraktet när 
Alekuriren kom till Jennylund 
i tisdagskväll.

Lars-Erik Einarsson är 
förstås mycket lycklig över 
värvningen från Kexlaget.

– Daniel är en mycket 
kompetent bandyspelare som 

kommer att betyda mycket för 
vårt lagbygge.

Det byggs således inte bara 
bandyhus på Jennylund – här 
läggs också grunden till det 
som en dag ska bli ett nytt 
elitserielag.

Fyra nyförvärv på plats. Från Vänersborg ansluter Mattias Andersson och Kjetil Bergh. Från 
Gais återvänder Fredrik Henriksson och från rivalen IFK Kungälv har Daniel Rydén hämtats.

– Kungälvs Daniel Rydén ett av fem heta 
nyförvärv till Ale-Surte

MATTIAS ANDERSSON
Ålder: 32
Från: IFK Vänersborg
Position: Anfallare med måltjuvs-
tendens.
Moderklubb: Kalix
Yrke: Idrottslärare
Bor: Vänersborg

Civilstånd: Sambo
Intresse: Resa.
Gör jag i sommar: Åker hem till 
Kalix.
Därför Ale-Surte: ”Bra förutsätt-
ningar med bandyhall”.

DANIEL RYDÉN
Ålder: 25
Från: IFK Kungälv
Position: Back, libero
Moderklubb: IFK Kungälv
Yrke: Maskintekniker i plastindustrin
Bor: Kungälv
Civilstånd: Sambo
Intresse: Umgås med vänner och 
golf.

Gör jag i sommar: Åker till stugan i 
Strömstad, förhoppningsvis blir det 
också mycket golf.
Därför Ale-Surte: ”Behövde en ny 
utmaning i karriären och en bandy-
hall är ju inte fel”.

KJETIL BERGH
Ålder: 25
Från: IFK Vänersborg
Position: Back
Moderklubb: Mjöndalen (Norge)
Yrke: Lågstadielärare
Bor: Vänersborg
Civilstånd: Ungkarl
Intresse: ”Försöker hålla kontakten 

med familjen och vännerna hemma 
i Norge”.
Därför Ale-Surte: ”Sunda sportsliga 
ambitioner, Sveriges andra bandyhall 
ger oss stora möjligheter att utveck-
las och sedan har jag hört att de har 
en skön klack som hejar på”.

FREDRIK HENRIKSSON
Ålder: 24
Från: GAIS
Position: Ytterhalv.
Moderklubb: Ale-Surte BK
Yrke: Billackerare.
Bor: Surte
Civilstånd: Sambo

Intresse: Foto och umgås med 
vänner.
Gör jag i sommar: Förhoppningsvis 
en resa till Grekland eller Turkiet.
Därför Ale-Surte: ”Vill göra ett nytt 
försök i moderklubben och bandy-
hallen är enormt lockande”.

Husbygget har redan gett effekt

HUS TILL TUSEN
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