
BOHUS. Få trodde på 
bandyklubbens ordfö-
rande, Rolf Engström, 
när han nästan lovade 
ett bandyhus i Bohus.

Nu står det där och 
när A-laget skrinnar in 
för sin första isträning 
inomhus ser själv-
aste Engström nästan 
chockad ut.

– Det är inte klokt det 
här, säger han efter en 
stund.

Klockan 19.00 i måndagskväll 
tog Ale-Surtes allsvenska 
herrlag de första skären på 
isen i bandyhuset. Det var 
inte utan att spelarna log och 
samtliga poserade glatt fram-
för fotografen. Att göra vågen 
för bandyhuset var dagens 
lättaste övning.

Tränare Jan-Åke Widman 
ledde premiärträningen som 
fick begränsas lite till utrym-
met. Taket läckte nämligen, 
eftersom all isolering ännu 
inte kommit på plats.

– Jaså, regnar det ute, 
hördes från läktarhåll och 
följdes av ett gapskratt.

Just regn och vind har varit 
bandysportens värsta fiender 
de senaste åren. Nu kan inte 
vädret längre påverka Ale-
Surtes verksamhet. Något 

som glädjer en hel förening, 
inte bara spelarna.

– Istället för att hyra istid 
åt A-laget i Göteborgs hock-
eyhallar är det nu vi som 
erbjuder hela Västveriges 
bandyregion möjligheten att 
spela under tak, påpekar Rolf 
Engström.

Måndagen och den första 
isträningen var som en för-
lossning. Anspänningen var 
stor, liksom lyckan när kil-
larna konstaterade att det här 
är det bästa de upplevt.

Resan från idé till färdigt 
bandyhus har gått i rekord-
takt. Motgångarna har varit 
flera, inte minst ekonomin 
har varit svår att få ihop. I 
början av juni var arbetet 
fortfarande inte igång.

–Vi började på allvar i 
mitten av juni och sedan har 
det gått i raketfart. Jag är oer-
hört imponerad av alla som 
har varit inblandade i det 
praktiska arbetet. Inte minst 
våra ideella medlemmar som 
under två år har lagt över 10 
000 timmar på Jennylund, 
berättar Rolf Engström och 
låter nästan lite rörd.

– Men, säger han plötsligt. 
Det hade aldrig blivit någon-
ting om det inte hade varit 
för vår projektledare Lennart 
Olsson. Hans insats för att 
få det här huset på plats och 
färdigt till premiären kan inte 
nog understrykas.

Till skillnad från övriga 
bandyhallsprojekt har Ale-
Surte valt snikvarianten. För 
endast 16 miljoner kronor, 
som förvisso verkar stanna 
vid 18 miljoner, har klubben 
rest stommen och läktarna.

–Vi är inte helt färdiga i 
år. Vi kommer att bygga allt 
eftersom ekonomin tillåter, 
förklarar Engström.

Att det blir pengar över 
på sikt råder det inga tvivel 
om. Driftskostnaden för isen 
kommer att ge en besparing 
på 1,5 miljon kronor.

– Vidare har vi skapat 
en ny arena för allehanda 
evenemang i kommunen. I 
vår kommer Alemässan att 
arrangeras här och då upp-
täcker säkert näringslivet 
vilka enorma möjligheter 
som finns i och med huset, 

menar Engström.
Inför premiären gäller det 

nu att bygga klart läktarna, 
pressbåset och publikentrén.

– Vi har en vecka på oss 
och kommer säkert inte vara 
helt färdiga på lördag, men 
det viktigaste är ju att det går 
att spela bandy inomhus.
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i Ale Gymnasium

Välkomna till 30:e upplagan av

Fre 23/11
kl 17-23

Lör 24/11
kl 7-22

Sön 25/11
kl 7-21

NolCupen är en fotbollscup för pojkar 
10-14 år där många lag från Ale möter 

övriga västsveriges starkaste lag.

Lotterier. Servering av kaffe, 
korv o bröd, m. m.

Välkomna!

Nu är det inne med bandy

Jan-Åke Widman är numera uttalad första tränare i Ale-
Surte BK – åtminstone enligt Anders Pettersson.

BOHUS. Anders Pet-
tersson antog utma-
ningen som tränare 
för Ale-Surte BK inför 
säsongen.

När väl isträningen 
började kom dock 
suget av att få spela 
allt starkare.

Därför heter Vildkat-
ternas huvudtränare, 
Jan-Åke Widman.

– Ja, det är riktigt. Jag 
kommer att koncentrera mig 
på att göra så bra ifrån mig 
som möjligt ute på isen. Jan-
Åke sköter taktik och upp-
lägg från sidan, säger Anders 
Pettersson efter lagets fjärde 
träning i bandyhuset.

– Det är en fantastisk 
möjlighet vi har fått. För-
utsättningarna är de bästa 
tänkbara, men det kan ta lite 
tid innan det ger resultat. Vi 
kommer att bli bättre och 
bättre ju längre serien lider. 
Träning ger färdighet.

Hittills har det varit lite 
upp och ner på de tränings-
matcher som Ale-Surte har 
hunnit spela.

– Det är fem sex nya spe-
lare som troligtvis går rakt 

in i laget och det tar tid att 
lära känna varandra på isen, 
menar Anders.

Ale-Surtes ankare håller 
IFK Kungälv och Frillesås 
som knappa favoriter. Bland 
övriga lag blir det jämnt.

– Jag vet väldigt lite om 
smålandslagen. Om Tjust 
Bandy som vi möter i premi-
ären vet jag ingenting, säger 
Anders.

Personligen ser han helst 
att laget blir starka bakåt och 
genom snabba omställningar 
skapa vassa kontringar.

– Det ska bli väldigt kul. 
Bandyhuset är en enorm 
injektion. Publiken kommer 
nära och stämningen lär bli 
obeskrivlig, myser Anders 
Pettersson som för övrigt 
tippar David Eriksson som 
säsongens "Vildkatt".

Jämn serie väntar Ale-Surte

FAKTA BANDYHUSET
Invigs lördag 17 november.
Publikkapacitet: 2000 +
Högsta höjd: 18 meter
Lägsta höjd: 12 meter
Övriga mått: 175 x 22 m
Byggmaterial: Plåt och stål, totalt 
har 450 ton använts.
Total kostnad: ca 18 miljoner.
Byggentreprenör: Llentab group.

Finansiering: Ale kommun gick efter 
en andra vända i kommunfullmäk-
tige i borgen för ett lån på 12 Mkr, 
resterande del ska klubben finan-
siera genom sponsorer och part-
ners. Bland annat vill klubben sälja 
namnet på arenan. Priset har värde-
rats till 4 Mkr för tio år.

Stefan Carlsson och Stefan Alenius fixar till linjerna på isen.

Publikinvasion väntas till premiären

Läktarna på båda långsidorna färdigställs inför premiären.

Rolf Engström, ordförande i Ale-Surte BK, fick se sin dröm om ett bandyhus gå i uppfyllel-
se. Han erkänner nu att han faktiskt tvivlade emellanåt och idag känner sig snudd på chockad 
att huset trots allt står där.

Anders Pettersson och 
Johan Larsson hjälper trä-
nare Jan-Åke Widman.

Anders Pettersson tror på laget efter jul

HUS TILL TUSEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se


