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BOHUS. 20 grader, mitt 
i augusti, perfekta för-
utsättningar.

För ett bandyläger i 
Ale Arena.

55 deltagare i åldern 
10-15 år drillades i 
veckan hårt av stjärn-
spelare med Surtean-
knytning.

Det var febril aktivitet i ban-
dyhuset. Ale-Surte BK:s 
Summer Camp var inte bara 
ett lärorikt bandyläger, utan 
också ett möte med flera av 
idolerna. Ledarna var bland 
andra inga mindre än Surte-
flyktade Mikael Lindberg, i 
år elitseriespelare med IFK 
Kungälv och Lasse Karlsson, 
målspruta i Hammarby. Dess-
utom fanns Ale-Surtes skytte-
kung Johan Grahn med,

– Ledarna har varit väl-
digt bra, intygade Gustav 
Osvalds, 14, från Höjden.

Idén om ett bandyläger 
är hämtad från Västerås och 
Edsbyn, platserna för Sve-
riges två andra bandyhal-
lar. Ungdomsledarna Per 
Karlsson och Christian Fi-
scher drog upp riktlinjer-
na och fick tidigt klart med 
stjärntrion, Karlsson, Lind-
berg och Grahn.

– Deras namn har varit ett 
bra lockbete och en förutsätt-
ning för att få nästan 60 ung-
domar att anmäla sig till ett 
bandyläger mitt i sommaren, 
säger Per Karlsson.

Målgruppen har varit ung-
domar i grannklubbarna i 
Västsverige.

– Vi har vänt oss till de som 

är födda mellan 1993-99 och 
här finns deltagare från Troll-
hättan i norr till Frillesås i 
söder. Nästa år tänker vi för-
söka nå en ännu större mål-
grupp och även erbjuda över-
nattning för de som reser från 
lite längre avstånd, berättar 
Per Karlsson om framtids-
planerna.

Innehållet har förutom 
klassisk bandyträning på is 
varit teori och kondition.

– Merparten av träningen 
sker på is. Totalt har ungdo-
marna fått 17 timmars isträ-
ning, vilket jag tror är mer än 
vad både Västerås och Edsbyn 
erbjuder på sina läger, säger 
Per Karlsson.

Teorin omfattade etik och 
moral, regler och säkerhet.

Gustav Osvalds, boende i 
Göteborg, har deltagit även 
på bandylägret i Västerås och 
kan jämföra.

– Ale-Surte har gjort det 
bra. Det är första året och 
redan jämförbart med Väs-
terås. Jag har lärt mig mycket 
som jag har användning om. 
Elitspelarnas tips är kanon, 
säger han.

Ale-Surte Summer Camp 
2008 är tveklöst startskot-
tet på en ny verksamhet som 
kommer att fylla Ale Arena 
med liv många somrar fram-
över. Syftet är självklart sedan 
att fler ska välja bandy när 
vintermånaderna kommer.

BOHUS. Ale-Surtes 
tidigare kelgris – skyt-
tekungen Lasse Karls-
son – gjorde en tillfällig 
comeback hos Vildkat-
terna.

Inte som spelare, men 
som ledare för Ale-
Surte Summer Camp.

– Kul att det blev av, 
det här är suveränt 
för bandyhuset, klub-
ben och ungarna, säger 
Lasse ”Kongo” Karls-
son.

Ale-Surte BK använde sig av 

heta affischnamn för att locka 
deltagare till sitt Summer 
Camp. Det största drag-
plåstret var tveklöst Ham-
marbystjärnan, Lasse Karls-
son, en gång skyttekung hos 
Vildkatterna.

– Vi snackade om det i vint-
ras när jag var hemma. Klub-
ben tyckte det skulle vara kul 
om jag kunde medverka och 
visst har jag kvar mitt hjärta 
i Surte. Jag hoppas kunna 
avsluta min karriär här en 
vacker dag, säger Lasse.

Han var inte ensam från 
Hammarby, med sig hade 
han Linus Rönqvist. Till-

sammans tog de hand om de 
lite äldre deltagarna.

– Vi fokuserade på att för-
söka lära dem hur man tänker 
bandy på elitnivå. Dessut-
om lade vi mycket tonvikt 
på skridskoåkning, förklarar 
Lasse.

Många önskade naturligt-
vis att den fruktade anfal-
laren skulle ha återvänt till 
årets säsong, men faktum är 
att Lasse stortrivs i Ham-
marby.

– Bandymässigt är det jät-
tekul med mycket publik och 
ett stort intresse. Att spela 
på Zinken mitt på söder är 
en speciell känsla, berättar 
Lasse.

Vad talar för Ale-Surte i 
framtiden?

– Vi vill självklart flytta 
hem en dag och nu har vi fått 
en liten också. Jag vill väldigt 
gärna avsluta min karriär i 
Ale-Surte.

Ryssland då?
– Pengarna lockar, men än 

så länge har jag inte fått någon 
fråga. Det är dessutom ytterst 

tveksamt när man precis har 
blivit förälder. Hade jag varit 
yngre så hade det varit en 
annan sak, svarar Lasse.

Bandyhuset är enligt 
honom en helrätt satsning 
och något som självfallet dis-
kuteras även i huvudstaden.

– Där är inte problemet 
finansieringen, utan place-
ringen. Att bygga in Zinkens-
damm är inte aktuellt, arenan 
är K-märkt. Väljer man istäl-
let att bygga en bandyhall 
någon annanstans riskerar 
man att tappa publiken. Att 
Zinken är fullsatt beror ju på 
dess centrala läge. För Ale-
Surtes del är det en enorm 
fördel att kunna starta isträ-
ningen redan i augusti. Det 
kommer ge resultat, avslutar 
allas vår Lasse Kongo.

Bandy mitt i sommaren – javisst!
– 55 ungdomar tränades av sina idoler i Ale Arena

Ungdomsledarna Per Karlsson och Christian Fischer (ej bild) 
har lagt grunden för Ale-Surte Summer Camp. Till sin hjälp 
under lägret har de haft Mikael Lindberg, en gång i Ale-Surte 
numera i IFK Kungälvs elitserielag, och Johan Grahn förra 
årets skyttekung hos Vildkatterna.

Mikael Björkestam är också en av ledarna under bandylägret. 
Han hade med sig sonen Robin Björkestam, 6, som var läg-
rets yngsta deltagare.

Gustav Osvalds, 14, från Göteborg var nöjd med Ale-Surtes 
Summer Camp.
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Lasse – idolen i Ale Arena
– Den forne Surtestjärnan om Hammarby, bandyhus, ryska 
miljoner och en eventuell återkomst

Lasse Karlsson där vi vill se honom – i Ale Arena hos Vild-
katterna. Tyvärr var det bara som ledare för Ale-Surte BK:s 
Summer Camp som han var tillbaka, men att ”Kongo” en dag 
återvänder bekräftade han. När återstår att se. 
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LASSE KARLSSON
Ålder: 32
Bor: Stockholm
Yrke: Revisor
Familj: Sambo och sonen Alfred 9 
månader.
Klubbar: Ale-Surte, Gripen, Ham-
marby.
Antalet mål förra säsongen: 43
Om Hammarby: Jag stortrivs och 

rent bandymässigt skulle jag kunna 
tänka mig att stanna i fem år.
Om Zinken: K-märkt och en skön 
arena mitt på söder. Det största 
skälet till den stora publiken.
Smeknamn: Lasse Kongo.
Aktuell som: Elitseriespelare för 
Hammarby bandy och ledare för Ale-
Surte Summer Camp 2008.

Det stora dragplåstret till sommarlägret var självklart Ham-
marbys målspruta, Lasse Karlsson, som en gång började sin 
karriär i Ale-Surte.


