
BOHUS. Thomas 
Andersson, mittfäl-
tare från Mölndals 
bandy, blev Ale-Surtes 
sista värvning inför 
säsongen.

Den mångsidige mitt-
fältaren ser fram mot 
utmaningen.

–Det ska bli kul att 
se hur bra man hänger 
med i det allsvenska 
tempot, säger han.

Ale-Surte BK:s senaste ny-
förvärv, Thomas Andersson, 
är väl bekant med klubben. 
Han har nämligen tränat med 
laget sedan mars i år. I förra 
veckan tog han beslut om att 
göra ett försök att ta plats i 
det allsvenska laget.

– Jag trivs verkligen här. 
Klubben har ett tydligt mål 
att utveckla laget och även 
föreningen som helhet. Trä-
ningsmöjligheterna med Ale 
Arena är fenomenala, så det 
kan inte bli bättre, menar 
Thomas Andersson.

Det är en hårt arbetan-
de mittfältare som Ale-Surte 
fått tag på.

– Jag är väl ganska allround 
och kan spela på de flesta po-
sitioner, men som back är jag 
inget att rekommendera, er-
kännar Thomas Andersson.

Cupen i Ale Arena lockar 
också.

– Det blir roligt för oss att 
mäta krafter med riktigt bra 
motståndare. Roligt med en 

internationell touch. Det ska 
bli kul att se hur de spelar.

Vilka har du som favo-
riter?

– Jag har surfat runt lite på 
ryssarna och jag tror de blir 
farliga. Så jag tippar Baikal i 
final.

Mot?
– Ale-Surte så klart!
Så talar en äkta vildkatt!

SURTE. Målet är inställt 
på att spela SM-final.

Med Fredrik Rexin i 
laget får Ale-Surte BK 
räkna med att ta nästa 
steg.

– Det är den själv-
klara drömmen för alla 
bandyspelare, säger 
sonen av Ljusdal.

Fredrik Rexin vill prova 
något nytt. Det gällde såväl 
den bandymässiga som den 
personliga utvecklingen. När 
Ale-Surte hörde av sig föll bi-
tarna plötsligt på plats.

– Hallen spelade stor roll. 
Jag var nere en kort sväng i 
Gais för tre år sedan och det 
var mer vattenpolo än bandy. 
Så ville jag inte ha det. När 
jag började kika på tänkbara 
utbildningar klarnade bilden 
för vad jag ville göra, säger 
Rexin.

Beslutet väckte ganska stor 

uppståndelse eftersom hans 
säsong i Ljusdal hade varit 
av bästa märke. 23 baljor och 
10 assist. I Ale-Surte hyllades 
värvningen omgående. Det 
finns tveklöst förväntningar 
på den store anfallaren.

Bryr mig inte
–Jag bryr mig inte så mycket 
om vad som skrivs. Som spe-
lare är det jag som sätter den 
största pressen. Jag vill alltid 
leverera, menar Rexin.

Den första tiden i Surte-
dräkten har imponerat på 
honom.

–Jag hoppades på att fys-
träningen skulle vara bra 
och den har varit helt su-
verän. Peter Ward kan sin 
sak, säger Rexin som vill bli 
mer explosiv och snabbare på 
skridskorna.

Tidigare har han inte varit 
så insatt i den allsvenska 
bandyn, men har hört att den 

norra gruppen alltid anses 
bättre än den södra. Det är 
han inte längre lika säker på.

– Jag tror toppen är bättre 
i norr, men titta på den södra 
gruppen i år. Vi är många lag 
som slåss om de främsta plat-
serna. Bredden är klart bättre 
här än i norr, menar Rexin.

Den stundande cupen på 
hemmaplan får honom att 
känna sig som hemma.

World cup
– Jag är uppväxt med World 
cup och har rutin från sena 
kvällsmatcher. Det är rik-
tigt kul, eftersom publiken 
oftast är på ett bättre humör 
ju senare matcherna går. Det 
är många bra lag och det blir 
intressant att se var vi står, 
säger Rexin.

Han ser sig själv som en 
naturlig anfallare där kreati-
viteten på planens sista tred-
jedel är hans styrka.

– Normalt blir det lika 
många passningar som egna 
mål. I fjol var jag förste straff-
skytt och då blir det en del 
extra mål, berättar Rexin.

Hur går det då i cupen?
– Jag tippar att Villa får 

möta Örebro i finalen.
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Fredrik Rexin. Ljusdals stora anfallsvapen den gångna säsongen är i år ett av Ale-Surte BK:s 
hetaste nyförvärv. I första träningsmatchen fick han spela jämte Lasse Karlsson.

Rexin valde Ale-Surte

FREDRIK REXIN
Ålder: 22
Mått: 188 cm, 88 kg
Bor: Surte
Civilt: Studerar till butikschef.
Moderklubb: Ljusdals BK
Andra klubbar: Kort sejour i Gais.
Om det inte blivit bandy: ”Då hade 
jag spelat fotboll. Jag var målvakt i 
stadslaget".
Äter helst: Stuvade makaroner 
och korv.
Första sidan jag besöker på nätet: 

"Än så länge är det Ljusdals. Jag vill 
vara uppdaterad”.
Förebild: Jonas Claesson och Len-
nart Nilsson (Ljusdal).
Position: Anfall. Gjorde 23 mål i fjol 
för Ljusdal i elitserien.
Om säsongen som kommer: "Vi 
siktar på att vara bland de tre 
främsta".
Vill jag helst slippa: Parkeringsbö-
ter. "I Ljusdal har vi inte ens några 
parkeringsautomater."

– Ljusdals fruktade vapen vill bli bättre
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Ale-Surte värvar in i det sista

Thomas Andersson, mittfältare från Mölndal, tar plats i Ale-
Surtes trupp. 

THOMAS 
ANDERSSON

Ålder: 24.
Bor: Mölndal.
Moderklubb: Mölndal bandy.
Yrke: Försäljning och marknads-
föring.
Position: "Var som helst på mitt-
fältet".
Förebild: "Jonas Claesson såg jag 
upp till som  ung".
Äter: "Trivs i köket och lagar det 
mesta, helst kött".
Ser på tv: Fotboll.
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