
NÖDINGE. När Kvan-
tumserien drog igång i 
tisdags var det mesta 
sig likt.

På startlinjen fanns 
ett antal särskilt 
inbjudna profiler och 
självklart också OK 
Alehofs egen legend i 
dessa sammanhang– 
Nicklas Tollesson – som 
gjorde sin 25:e start.

Precis som förra året 
var hemmalöparen, 
Mattias Nilsson, först 
över mållinjen.

Kvantumserien, tidigare 
kallad Terrängserien, avgörs 
under sex tisdagar varje höst. 
Arrangörsklubben OK Alehof 
har kryddat sitt arrange-
mang de senaste åren med att 
bjuda in kända idrottsprofi-
ler till premiärloppet. 2005 
var Mustafa Mohammed, 
den svenska friidrottsstjär-
nan, på plats och slog själv-
klart ett imponerande ban-
rekord. Förra året gästades 
Dammekärr av världscyklis-
ten, Susanne Ljungskog. I år 
bjöds tre hårt satsande spelare 
från Ale-Surte Bandyklubb in. 
Mikael Fischer, David Er-
iksson och nyförvärvet Johan 
Grahn var alla förhoppnings-
fulla inför starten.

– Att klubben valde att 
skicka oss beror väl på att vi 
är snabbast helt enkelt, så det 
är ett bra betyg. Däremot har 
vi nog inte mycket att hämta 
här. Vi kikade på tiderna från 
förra året och det såg lite väl 
tufft ut, sa veteranen Fischer 
som innan loppet siktade på 

att springa de 10,2 km på runt 
43 minuter.

– Jag har i mina yngre år 
löpt milen på 38 minuter, 
men det är bara att accepte-
ra att man har blivit äldre och 
tyngre.

David Eriksson däremot 
hade innan Kvantumserien 
aldrig sprungit längre än 8 km 
och hade hellre sett att loppet 
gått någon månad tidigare.

– Nu är det mest intervall- 
och styrketräning. Tidigare 
på försäsongen fokuserade vi 
på kondition och då hade det 
säkert känts lättare än vad det 
kommer att göra nu, menade 
David Eriksson som hade 40 
minuter som målsättning.

Johan Grahn var den mest 
försiktige i förhandssnacket.

– Under timmen är en 
framgång, hävdade han be-
stämt.

Hur gick det då?
Jodå, Mikael Fischer tog led-
ningen efter två meter, men 
fick sedan släppa den till slut-
segraren Mattias Nilsson som 
storstilat sprang ifrån redan 
på första varvet. Störst dra-
matik utspelade sig om sil-
verplatsen där Lindomelö-
paren, Mikael Eriksson, till 
sist lyckades hänga av Nick-
las Tollesson som dock hade 
sina bandyidoler på behörigt 
avstånd. Stefan Dahl sprang 
in på fjärde plats och strax 
bakom honom kom första 
bandyspelaren – David Eriks-
son på tiden 44,18. Mikael Fi-
scher var en och en halv minut 
efter Eriksson och Grahn yt-
terligare två minuter bakom.

– Faktum är att jag såg dem 

aldrig under loppet. Det gick 
med andra ord som förvän-
tat, att man inte kan följa med 
såna som Tollesson är inget 
att skämmas över, konstate-
rade David Eriksson.

Även Mikael Fischer som 
faktiskt bara var knappt tre 
minuter från sin drömgräns 
(43 min) var ödmjuk i mål-
fållan.

– Hade David bara lärt sig 
att knyta dubbelknut hade 

han kunnat utmana på allvar. 
Nu fick han stanna och knyta 
skorna två gånger och det har 
man inte råd med.

Efter loppet kunde delta-
garna ta sig ner till ICA Kvan-
tum på Ale Torg och byta 
nummerlappen mot 1 kilo 
bananer. Det passade ban-
dyspelarna bra eftersom Ale-
Surtes träningspass på is bör-
jade någon timme senare.

– Ska bli skönt att åka skrid-

skor, så man kan glida lite, 
ansåg Johan Grahn som ändå 
kunde glädja sig åt att ha in-
friat målet att ta sig runt milen 
på under timmen.

Uppvärmningen kunde de 
förhoppningsvis hoppa över 
efter 10,2 km i Dammekärr.
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På startlinjen i årets första runda av Kvantumserien fanns tre bandyprofiler från Ale-Surte 
BK. Från vänster: David Eriksson, Johan Grahn och Mikael Fischer.

Startskottet för årets Kvantumserie
– Mattias Nilsson vann första rundan före legender och bandyprofiler

NÖDINGE. Bandy till-
hör de klassiska utom-
hussporterna, men i år 
flyttar den inomhus i 
Ale.

Bandyhuset på Jen-
nylund ska stå helt 
färdigt lagom till Ale-
Surtes premiär den 17 
november och spelarna 
lovar redan resultat.

– Allt kommer bli 
bättre i år när vi får 
möjlighet att regelbun-
det träna på stor is, 
säger Mikael Fischer, 
35, som gör sin 15:e 
säsong i A-lagströjan.

Försäsongsträningen är i full 
gång och lokaltidningen fick 
möjlighet att prata lite bandy 
innan tre av Ale-Surtes ban-
dyprofiler utmanade 10,2 km i 
Kvantumserien. 18 utespelare 
och två målvakter tränar just 
nu intensivt för att komma 
väl förberedda till premiären. 
Tränare Anders Pettersson 
betonar för tillfället styrke-
träning.

– Jag tror det är något han 
har saknat i Surte tidigare. 
Han vill att vi ska bli starkare 

eller så vill han kanske glänsa 
själv. Jag tror ingen i laget tar 
Pettersson i knäböj, erkänner 
Fischer.

Den stora förändringen 
mot fjolåret blir arenan. Jen-
nylund flyttar inomhus. Issta-
dion blir ett mäktigt bandy-
hus och där inne ska Ale-Surte 
utföra stordåd.

– Vi kommer genom mer 
kontinuerlig träning att bli 
bättre samspelta än tidigare 
år. Vi har ett riktigt bra lag 
på gång. Fem nyförvärv som 
verkligen höjer kvalitén, säger 
en positiv David Eriksson.

Ett av nyförvärven är den 
målfarlige anfallaren Johan 
Grahn, 21, från IFK Väners-
borg.

– Det ska bli väldigt kul. Vi 
får fantastiska förutsättning-
ar med en inomhusarena och 
truppen innehåller mängder 
av bra spelare. Att kunna åka 
till träningen utan oro för att 
den ska bli inställd på grund 
av dåligt väder känns som en 
dröm, säger Grahn som stor-
trivs i klubben.

Bättre säsong i år
Det är än så länge tidigt att 
prata målsättning. Spelar-

na verkar övertygade om att 
göra en bättre säsong än i fjol, 
då laget länge spelade med 
kniven på strupen. Mikael Fi-
scher, som redan vid 17 års 
ålder gjorde fyra matcher i all-
svenskan med Ale-Surte, har 
dock satt ribban.

– Ja, det får gärna bli fler 

matcher i allsvenskan, säger 
han.

Ale-Surte inleder säsongen 
hemma i Bandyhuset lördag 
17 november. För motstån-
det står nykomlingen Tjust 
Bandy. Innan dess ska Vild-
katterna vässa formen under 
tak på hemmaplan. 

David Eriksson, Johan Grahn och Mikael Fischer – en Surtetrio som tror att Bandyhuset 
kommer ge laget stora fördelar den kommande säsongen.

Mattias Nilsson, fjolårets su-
verän, motsvarade förvänt-
ningarna även i år och vann 
storstilat på tiden 39,52.

Mikael Fischer ville helst gå 
under 43 minuter och var 
inte långt ifrån att nå ”dröm-
gränsen”. Han sprang in på 
45, 53. I den interna bandy-
kampen blev han tvåa, slagen 
av lagkamraten David Eriks-
son (44,18).

Niklas Tollesson, bara 30 år, 
men redan legend i dessa 
sammanhang. Tolle startade 
för 25:e gången i Kvantum-
serien (f d Terrängserien) och 
är med det bäst i statistiken. 
Jubileumsrundan slutade på 
en hedrande tredjeplats på 
tiden 42,26.
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Tävlingen hette från starten 1974 Ter-
rängserien, men bytte namn när OK 
Alehof fick klart med ICA Kvantum 
på Ale Torg som huvudsponsor. Täv-
lingen avgörs sex tisdagar i rad på 
elljusspåret vid Dammekärr i Nödinge. 
Det finns klasser för de allra yngsta, 
upp till sju år (1,5 km) och vidare till 
den så kallade huvudgruppen där de 

mest vältränade gör upp över 10,2 km. 
De tre bästa tiderna läggs ihop och 
räknas i det sammanlagda resultatet. 
Vem som helst får vara med. Genom 
åren har ett flertal duktiga löpare och 
idrottare deltagit. Bland dem märks 
Jimmy Birklin, världsmästare i orien-
tering, Kristian Algers, nordisk lag-
mästare och flerfaldig svensk junior-

mästare i terränglöpning samt Mus-
tafa Mohammed, svensk friidrotts-
stjärna och numera innehavare av 
banrekordet på Dammekärr, 32, 45 
(2005). 
I fjol deltog också den före detta 
cykelvärldsmästarinnan Susanne 
Ljungskog.

Spelarna tror på Bandypå Bandyhuseffekten
– Allt blir bättre i år!
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