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BOHUS. Engagemanget 
i klubben började i 
slutet av 60-talet.

40 år senare är 
Ingvar Janebrink Ale-
Surte BK:s kanslist och 
han vet vad han pratar 
om.

– Nu är det gott drag 
i föreningen. Vi har fått 
en nytändning.

Ale-Surte Bandyklubb byggde 
Sveriges tredje innebandyhall 
för bandy. De ideella insatser-
na var enorma, men det har 
också tagit hårt på krafterna. 
Finansieringsplanen höll inte 
och situationen blev ohållbar. 
Ale kommun förvärvade ban-
dyhallen från klubben.

– Det var en jobbig tid, men 
nu har vi tagit oss igenom det 
och gnistan har börjat komma 
tillbaka. Nu är det faktiskt ett 
himla gott drag i förening-
en. Cupen i september blir 
ett jättelyft. Vår cupgeneral, 
Josef Kozak, har gjort ett 

enormt arbete och det är kul 
att vi sätter bandyn på kartan 
igen, säger Ingvar Janebrink.

Är det någon som vet så 
är det han. Ingvar var med 
och fällde träden där Jenny-
lunds konstfrusna isbana pla-
cerades.

– Invigningen var en pu-
blikfest, men vårt publikre-
kord slog vi 1985 då nästan 
5000 personer passera-
de grindarna. Det var tider, 
säger Ingvar Janebrink.

Den kommunala anlägg-
ningen drevs av sex heltids-
anställda vaktmästare. Idag 
när klubben har ett skötsel-
avtal med kommunen finns 
2,5 anställda runt arenan.

Så billigt det går
– Billigare går det inte att 
driva en arena av dessa mått, 
menar Janebrink.

Han är en levande histo-
riebok. Årtalen sitter kanske 
inte klockrent, men upplevel-
serna från landets alla bandy-

arenor är många – och dem 
kan han.

– Jag har starka minnen 
från vår första match i all-
svenskan (1971), 3-3 mot 
Köping på Ruddalen.

Sonen Johan Janebrink, 
22, följer han nu på nära håll.  
Han har redan varit bofast i 
A-truppen i åtta år. För egen 
del stannade meriterna med 
en allsvensk reservlagsmatch 
mot Kungälv 1972.

Inte uttagen
– Ja, fast egentligen var jag väl 
inte uttagen. Det fanns inga 
spelare helt enkelt.

Efter 30 år i styrelsen, ung-
domsledare och på senare år 
kanslist kan det inte finnas en 
person som är bätter lämpad 
att ta ut Ale-Surtes bästa cen-
trallinje genom tiderna...

– Oj, det blir svårt. Vi har 
haft så många bra spelare! 
Men i målet ställer jag Peter 
Karlsson, i försvaret Ulf 
Ahrnberg, på mitten Harri 

Bergbacka och längst fram 
Tommy Rosberg.

Den stundande cupen gör 
att bandyfebern redan har 
smugit in på kansliet.

– Det blir final mellan 
Ale-Surte och Villa. Vilken 
match!

 Kontakta oss för mer information: 0522-68 11 00

Denna tidning är utdelad av Svensk Direktreklam.
Vill Du också nå alla hushåll i Kungälv, Ale och Lilla Edet?
Du kanske vill ha hjälp med en trycksak?

Tempen stiger i Ale Arena!

"Nu är det gott drag i föreningen"

Toyota Kungälv är en av sponsorerna till Sportservice 
Reebok Jofa Cup i Ale Arena. Företaget har bland annat 
ställt ett antal Toyouta Verso fullt utrustade till klubbens 
förfogande. Ingvar Janebrink rattar med glädje.

Efter 40 år i klubben vet Ingvar Janebrink:
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INGVAR JANEBRINK

Ålder: 58
Familj: Fru och barnen Anna och 
Johan.
Favoritlag i fotboll: Gais.
Årets utropstecken i Ale-Surte: 
Lasse Karlsson.
Bandykulturen: "Gemenskap och 
portfölj".LÄTT BANDYFEBRIG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu blir det bandyfeber i dagarna tre
Ha ha ha ha! Skrat-
tet ville inte sluta. Jag hade 
bara svarat att sista helgen 
i september får jag svårt 
att komma loss. "Jag ska på 
bandy". Det ihärdiga skrat-
tet gjorde mig nervös. Jag 
började dra handen genom 
håret som inte finns och 
ryckte lite oroligt i byxorna 
som jag trodde hade åkt ner.
"Ska du åka skidor också? 
skrattade kompisen"
Det var då jag förstod att vi 
i Ale kommun redan är i en 
egen tidsålder. För en gö-
teborgare är det fortfaran-
de svårt att förstå att det är 
möjligt att gå på bandy trots 
att det är sommarvärme ute 
och att hösten knappt har 
börjat. 

I framtiden kommer bandyn 
mer eller mindre vara en 
året-runt-sport. Det byggs 
bandy- och evenemangshal-
lar precis överallt. Konkur-
rensen kommer att medfö-
ra många nya kreativa idéer. 
Vilken av klubbarna blir 
först ut med en midsom-
marturnering? För att få 
ekonomi i hallarna kommer 
det att krävas idérikedom 
utöver det vanliga.

Ale Arena går in på sin 
tredje säsong. Vi angjorde 
framtiden i november 2007. 
Hallen har varit en stor till-
gång för bandyklubbarna på 
nära håll, men också för kol-
legor från långt in i små-
landssko-
garna. Det 
är Sveriges 
tredje ban-
dyhall och 
det yttre 
går säkert 
att kopie-
ra. Ett plåt-
hus med 12 meters fri tak-
höjd finns det många tek-
niska lösningar på att skapa, 
men för att lyckas göra det 
för en summa av 17 miljo-
ner kronor finns det inga 
karbonpapper. Det kommer 
ingen annan att klara av att 
kopiera. 

Idag när bandyhallarna reser 
sig mot skyn river de djupa 
sår i plånböckerna. Det talas 
inte längre om 100 miljoner, 
inte heller om 200 miljoner 
utan det talas i flera fall om 
en kvarts miljard kronor. I 
Ale-Surte BK:s fall fick man 
skämmas över att ha dragit 
över budgeten med 100 
000:- och precis passerat 17 

miljoner kronor för hall-
bygget. Totalt har det inves-
terats knappt 40 miljoner 
kronor runt Ale Arena. Det 
är hur som helst en försvin-
nande liten del om vi jämför 
med vad skattebetalarna 

lägger ut i 
övriga delar 
av landet.

Det är 
ingen hem-
lighet 
heller att 
det blev lite 

struligt när Ale Arena skulle 
betalas, men tillsammans 
med Ale kommun fann man 
en lösning och när Ale-Surte 
Bandyklubb nu har hämtat 
andan gillar jag deras sätt 
att på nytt spänna bågen. 
"Vår vision är att köpa tillba-
ka hallen av Ale kommun". 
Det är klart den ska tillba-
ka till föreningen som lagt 
12000 ideella timmar och 
med begränsade medel 
byggt ett unikt bandy-
hus, vars tillkomst 
är omöjligt 
att kopie-
ra.

Det 
talas ban-

dyhallar som aldrig förr i 
kommunhus, media och 
bland folk i allmänhet. Bud-
getar spräcks och kostnader 
skenar. Det begicks misstag 
även när Ale Arena bygg-
des, men det förverkliga-
des också en dröm om en 
hall för en mycket ringa 
summa. Bandyhus är en 
del av framtiden – och 
vi är redan där i Ale. 
Det ska vi defini-
tivt känna stolt-
het över.

Att detta 
mästerli-
ga bygg-
nads-
verk 
har 

stora möjligheter visar klub-
ben 25-27 september, då 
Sportservice Reebok Jofa 
Cup arrangeras. Det sker 

med deltagan-
de lag från 
Ryssland, 
Finland, 
Norge och 

självklart 
Sveri-

ge. 

Arrangemanget och hallen 
sätter Ale på kartan.
Jag har redan letat fram 
portföljen, termosen och 
mössan. Nu blir det bandy-
feber i dagarna tre.
Skrattar bäst som skrat-
tar sist!

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör

Ansvarig utgivare

>>Jag har redan letat fram 
portföljen, termosen och 
mössan. Nu blir det ban-
dyfeber i dagarna tre.<<


