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SURTE. Gemensamt har 
de över 50 års erfaren-
het från elitinnebandy.

Rune Engström och 
Bjarne Wesenlund blir 
när de nu för första 
gången antar en 
gemensam utmaning en 
av Sveriges mest meri-
terade tränarduo.

I måndags presen-
terade Surte IS, under 
stort hemlighetsmakeri, 
damlagets nya ledar-
stab.

Stefan Forsberg och Tommi 
Pasanen har under 14 år med 
stor framgång utvecklat Surte 
IS damlag i innebandy. Att 
det skulle bli ett 15:e år var 
det därför ingen som tvivlade 
på. Upptaktsmötet i mån-
dagskväll innebar därför en 
smärre chock för damlaget. 
Då offentliggjordes att Bjarne 
Wesenlund, elitdomare i 15 år 
och senast tränare för Backa-
dalens herrar i division tre, 
blir lagets huvudtränare. Till 
sin hjälp som matchcoach har 
ingen mindre än Pixbos tidi-
gare elittränare, Rune Eng-
ström, rekryterats.

– Jag har svårt att se en 
bättre tränarduo. Det känns 
helt overkligt att vi har lyck-
ats locka dem till Surte. Med 
deras erfarenhet och kunskap 
kan våra damer ta nästa steg i 
utvecklingen, säger avgående 
Surtetränaren, Stefan Fors-
berg.

Han och Tommi Pasa-
nen blir kvar i Surtes orga-
nisation, men får helt andra 
arbetsuppgifter.

– Det är grundtanken med 
hela förändringen. Vi känner 
att det behövs mer kraft i 
själva organisationen runt 
laget. Styrelse- och visionsar-
betet måste förbättras för att 
klubben ska kunna gå vidare. 
Lek med tanken att vi hade 
vunnit division ett i år. Det 
hade varit en katastrof efter-

som klubben i övrigt inte 
är elitmässig ännu. Tommi 
och jag kommer att jobba 
hårt med att skapa den röda 
tråden i verksamheten. Med 
Bjarne och Rune i ledarsta-
ben känner vi att damlaget är 
i trygga händer, säger Fors-
berg till lokaltidningen.

Helt utan sportslig  in-
blandning blir varken Pasa-
nen eller Forsberg. Duon 
kommer att leda den mål-
medvetna satsningen för J-18 
och där är det SM som gäller.

– Två år i rad har vi förlo-
rat med uddamålet i regions-
finalen. Det ska inte få hända 
igen. Nu ska vi till den riktiga 
festen, lovar Forsberg.

Fantastisk utmaning
När den tidigare tränarduon 
ska jobba med organisations-
frågor, sponsorer och visio-
ner, kommer Bjarne Wesen-
lund och Rune Engström att 
försöka förädla det talangfulla 
damlag som Surte byggt upp 
i ettan.

– Det är en fantastisk utma-
ning, inte bara för att vi aldrig 
har tränat tjejer tidigare, utan 
mest för att Stefan och Tommi 
har gjort ett sällsynt bra för-
arbete. Det känns inte som 
att skillnaden kommer att bli 
så stor mellan de elitlag jag 
har tränat tidigare och Surte. 
Tjejerna verkar vana vid hård 
och ambitiös träning. Inställ-
n i n g e n 
k ä n n s 
v ä l d i g t 
s e r i ö s , 
s ä g e r 
R u n e 
Engström 
som läm-
nade Pixbos herrar i TV4-
Sports direktsändning.

– Det blev stor uppstån-
delse runt det där. Jag köpte 
inte sättet som klubben ville 
organisera sig på. Jag miss-
tänker att det kan bli en del 
massmedial uppståndelse när 
jag nu har skrivit på som trä-

nare för Surtes damlag, men 
det blir förhoppningsvis bara 
positivt, kommenterar Eng-
ström.

I n g e n 
har varit 
huvudträ-
nare i fler 
elitklubbar 
än Rune 
Engström. 
Han sak-

nade därför inte anbud när 
Surte ringde.

– Nej, det var allt från 
Schweiz och Danmark till 
etablerade elitklubbar i Sve-
rige, men jag och Bjarne har 
länge pratat om att göra något 
ihop. Nu dök det upp ett till-
fälle som kändes både utma-

nande och väldigt intressant. 
Jag behövde inte särskilt lång 
betänketid. Surtes ambitio-
ner och fina renommé gjorde 
beslutet extra lätt att ta.

Elitdomare i 15 år
Bjarne Wesenlund är den 
av de båda som i alla fall har 
sett Surte IS spela innebandy 
vid några tillfällen. Han har 
nämligen varit elitdomare i 
15 år och har totalt dömt tio 
SM-finaler. Bjarne kan också 
skryta med fem år som inter-
nationell domare och i Sve-
rige var han rankad tvåa.

– Det finns många minnes-
värda matcher, men det star-
kaste minnet är nog från den 
tredje avgörande semifinalen 

i SM 1997 mellan NB87 och 
Sjöstads IF. Matchen avgjor-
des först efter 57,36 i sudden, 
vilket är svenskt rekord och 
omöjligt att slå, eftersom de 
ändrade reglerna efter den  
matchen.

Meriter i överflöd. Nu 
kastar de sig in i en ny verk-
lighet – en med bara tjejer.

– Många talar om att 
ledarskapet skiljer sig åt, men 
vi tänker inte ändra på något. 
Det kommer nog att falla sig 
naturligt. Man hittar en ton 
och om vi är vana vid rakare 
direktiv så tror inte jag att 
det måste vara till nackdel 
för tjejernas utveckling, säger 
Bjarne Wesenlund.

Uppdelade roller
Rollerna är redan uppdelade. 
Bjarne blir huvudtränare och 
Rune matchcoach. Laget tas 
formellt ut av Bjarne, men 
självklart kommer det att 
finnas en dialog. Som match-
coach deltar Rune vid sista 
träningen innan match.

– Jag vill att vi drar nytta av 
Runes oerhört stora taktiska 
kunnande. Han har upplevt 
de flesta situationer och kan 

konsten att göra rätt taktiska 
dispositioner vid rätt tillfälle. 
Den spetskompetensen ska vi 
ta väl vara på, menar Bjarne.

Synen på hur innebandy 
ska spelas har de gemensamt.

– Vi förespråkar en offensiv 
innebandy. Vi vill äga bollen 
och föra matcherna, men 
bara för att vi spelar offensivt 
ska inte försvarsspelet behöva 
bli lidande. Att spela offensivt 
och förlora med 10-0 är inte 
tanken, säger Rune.

Än så länge är det för tidigt 
att sätta en sportslig målsätt-
ning, däremot finns det en 
allvarlig grundidé med Surte 
IS innebandy kommande 
säsong.

– Vi ska bli en publikfri-
are. En attraktiv innebandy 
ska locka mer publik till mat-
cherna.

Spelartruppen är inte 
spikad i sin helhet, men efter 
gårdagens upptaktsmöte vill 
det till mycket för att någon 
ska vilja flykta. Pixbo rycker 
i talanger som Malin Eriks-
son och Malin Pettersson, 
men varför byta till en elit-
klubb på andra sidan ån när 
man kan vara med och bygga 
en ny på hemmaplan?

Fotnot. George Kourbetis ingår även 
kommande säsong i ledarstaben och 
har ansvaret för fysträningen.

Meriterade tränare tar över Surte IS
– Ales ledande innebandyklubb storsatsar

BJARNE WESENLUND

Ålder: 43
Yrke: Logistik på Stora Enso
Bor: Göteborg
Klubbar som tränare: Backadalen 
(2008), Robertshöjd, Vänersborg, 
Uddevalla.
Bonusfakta: Har varit elitdomare 
i 15 år, varav fem internatioinellt. 
Har dömt 10 SM-finaler, varav sju 
för herrar och tre för damer.

RUNE ENGSTRÖM

Ålder: 47
Yrke: Polis och egen företagare
Bor: Centrala Göteborg
Klubbar som tränare: Pixbo 
(2008), Falun, Järfälla, Växjö, 
Älvstranden (samtliga elitserien), 
Robertshöjd och Mölndal.
Meriter: Ligacupguld 2008 med 
Pixbo plus en rad seriesegrar och 
ett Skol-DM-guld.
Bonusfakta: Har tränat flest 
elitklubbar i Sverige och driver 
dessutom eget företag med 
inriktning på föreläsningar om 
mental träning, konflikt- och 
stresshantering. Utbildar främst 
poliser, men har hittat många 
paralleller till idrottslivet i sina 
seminarium.

>> Vi förespråkar en offensiv 
innebandy. Vi vill äga bollen 

och föra matcherna <<
Rune Engström

Stefan Forsberg (mitten) presenterade med stor tillfredsställelse sina arvtagare som tränare för Surte IS innebandydamer. Till 
vänster ses Bjarne Wesenlund och till höger Pixbos tidigare tränare, Rune Engström.

INNEBANDY
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Nygårds IF Lödöse BK

TJEJDAG PÅ FORSVALLEN
25 MAJ KL 11-16

Vi gästas av stjärnorna från 
Allsvenska Kopparberg/
Göteborg FC, 
Jenny Olsson, 
Maria Nilsson, 
Camilla Schelin, 
Sandra Bjurteg, 
Linnea Liljegård

Kl 11.00 F99 match
Kl 11.55 Dansuppvisning
Kl 12.00 F12 match
Kl 13-14 Aktiviteter med 
 Kopparberg/Göteborg FC
Kl 14.00 A-dam match
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