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BOHUS. Han gör sin 
femte säsong som sli-
pare i Ale-Surte.

20 timmars ideellt 
arbete i veckan plus 
matcher stör inte.

– Gillar du bandy så 
gör du, säger Ulf ”Uffe” 
Johansson.

Han kallas inte för ”sliparn”. 
Den titeln lär Hasse Adolfs-
son få behålla så länge han 
lever och lite till.

– Han är världens bäste 
mentor och hjälper fortfa-
rande till när jag inte kan. Ett 
par gånger i veckan är han allt 
här, säger Uffe Johansson.

Att vara skridskoslipare i 
en bandyklubb är inte vilket 
uppdrag som helst. Det är som 
maskinisten i maskinrummet, 
som sminkösen i logen, som 
bartendern i baren. Det blir 
sällan bra om inte ”sliparn” 
är på plats.

– Det är en nyckelroll, visst 
är det så. Jag tror också att 
kraven har skärpts. Numera 
vill de flesta spelare ha sina 
skridskor nyslipade inför 
varje träning. Tacka vet ja’, 

Anders Pettersson, han var 
nöjd med ett par gånger i må-
naden, säger Uffe Johansson 
och skrattar.

Klassiskt hantverk
Om isen är en vetskap är 
skridskoslipning ett klassiskt 
hantverk, få förunnat att lära 
sig.

– Jag har ju jobbat i verk-
stadsindustrin länge, men det 
tog ändå tid att lära sig alla 
detaljer. Det handlar mycket 
om erfarenhet fast den finns 
ju verkligen i klubben, säger 
Uffe Johansson som slipa 
Ale-Surtes A-lagsskridskor 
för femte säsongen.

Är det någon av spelar-
na som är pedant med sina 
skridskor?

– Ja, på den frågan svarar 
jag Johan Grahn, säger en 
leende Uffe som verkar tack-
sam över frågan.

Vem är den störste pe-
danten genom tiderna då?

– Det lär tydligen Mikael 
Fischer vara. Han hade en 
massa specialtrix för sig.

Till sliprummet är det få 
som har tillträde. Här krävs 

det god ordning och reda. 
Det är här grunden till finli-
ret görs – de avgörande detal-
jerna. På arbetsbänken ligger 
en pappersmall.

– Det är Lasses skena. Vi 
ritade av den igår. Han får 
nya skridskor idag och han 
vet exakt hur slipningen ska 
vara. Det är inga stora varia-
tioner, men det skiljer lite där 
fram och där bak på skenan, 
berättar Uffe och snackar 
sedan om radier som ingen 
annan än han själv förstår….

Stor utmaning
Den stora utmaningen nu 
är att det kan skilja väldigt 
mycket mellan förhållande-
na i Ale Arena och bortamat-
cherna som spelas utomhus.

– Är det milt behöver du ha 
en annan slipning så du inte 
skär igenom isen. I Ale Arena 
är villkoren alltid desamma 
sådär går det mesta på rutin, 
säger Uffe Johansson.

Bandyrör eller hockey-
rör?

– Det finns en skillnad, 
men idag väljer många ban-
dyspelare att köpa hockey-

skridskor för att få en bekvä-
mare sko. Sedan monterar vi 
på andra skenor. Det tar fyra 
timmar per par, men vad gör 
man inte för grabbarna.

Fördelen med uppdra-
get är naturligtvis att det blir 
mycket bandy.

Vad tror du om årets 
Ale-Surte?

– Det ser bra ut, men det är 
en tuff serie där Gais, Gripen, 
Boltic och Motala utmanar 
oss. Fast självklart tror jag vi 
tar hem det, svarar Uffe Jo-
hansson övertygande.

Hur går det i cupen då?
– Där tror jag att Villa blir 

giftiga. De möter nog ryssar-
na i finalen!

Han har skäl att gå rak i 
ryggen. När Vetlanda Ban-
dyklubbs legendar, Jonas 
Claesson, var uppe och 
körde sitt senaste tränings-
pass i förra veckan tryck-
te han spontant Ingemar Jo-

hanssons näve.
– Det här är den bästa is 

som jag har åkt på sedan jag 
vet inte när!

Att göra is handlar om mer 
än bara att spola ut vatten. Det 
är en hel vetenskap och Ing-
emar Johansson kan den på 
sina fem fingrar. Vem vet till 
exempel att varmvatten fryser 
snabbare än kallvatten?

– Det har med fysikens 
lagar att göra och vissa saker 
är lika svåra att förstå som att 
förklara, säger Johansson som 
har kört ismaskin för Ale-
Surte sedan tidigt 80-tal.

För den oinvigde kan av-
slöjas att ismaskinen först och 

främst slipar isen med hjälp av 
en sylvass kniv. Den tar bort 
ojämnheter och för samtidigt 
bort isdammet.

– Sedan läggs ett tunt lager 
35-gradigt varmvatten över 
isen, berättar Johansson.

Knivarna som gör grovjob-
bet byts två gånger i veckan.

– Vi liksom många andra 
arenor slipar knivarna hos 
Grafiska sliperiet i Surte. De 
är fantastiskt duktiga på det.

Att göra is inomhus har 
stora fördelar. Numera är 
väderleken inget bekymmer, 
men det finns fallgropar.

– Vi måste ta hänsyn till 
luftfuktighet och publik. Är 
det mycket folk i arenan för-
ändras förutsättningarna. Det 
finns en del att tänka på, men 
det har vi lärt oss nu. Isen är 
för det mesta fantastiskt bra. 
Det säger alla. Den kommer 

övriga bandyhallar få svårt att 
matcha, menar Johansson.

...och Kjelle har koll på kiosken

Tre värdefulla doldisar...
– Uffe Johansson sköter finsliperiet
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Uffe Johansson gör sin femte säsong som ansvarig slipare i Ale-Surte BK. Han är inte sen 
att nämna all hjälp han får från Håkan Pettersson och Hasse ”Sliparn” Adolfsson.

Ingemar Johansson är Ale-Surtes erfarne ismästare. I snart 
30 år har han spolat is åt den anrika bandyklubben.

Foto: Allan Karlsson

ISEN I ALE ARENA

Tjocklek: 3-3,6 mm
Storlek: 7000 kvm
Vattenmängd: 210 000 liter vatten
Vattenåtgång varje omspolning: 
ca 1600 liter
Ismaskinens vikt: 5148 kg
Bränsle: Batteridriven (batterier 
från Tudor)

BOHUS. Ismaskinist i snart 30 år.
Det är klart Ingemar Johansson kan sin sak.
– Det är en annorlunda passion, men det är klart 

man blir stolt när den är så bra som i Ale Arena, 
säger han.
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...Ingemar Johansson spolar 
Sveriges bästa is?

INGEMAR 
JOHANSSON
Ålder: 58
Bor: Norra Älvstranden i Göteborg
Familj: Fru och två barn.
Bäst i Ale-Surte genom alla 
tider: Lasse Karlsson. ”Men 
ryssen ”Oppy” var vass”.
Ale-Surte 2009-2010: ”Vi vinner 
nog inte serien, men vi går till kval”.
Bästa bandyminne: 
Bonusfakta: Var ungdomsledare 
för en gyllene årgång med bland 
andra Lasse Karlsson, Martin 
Melander, Jonas Kihl. Jonas 
Svensson, Erik Andersson och 
sonen Björn Johansson.

Kjell Ericsson är 
Ale-Surtes egen 
kioskförestån-
dare. I princip 
är han på plats 
varje vardag-
kväll i Bandyhu-
set. Under cupen 
kommer kioskor-
ganisationen att 
bestå av ett 20-
tal personer.

BOHUS. Det största 
bandyarrangemanget 
någonsin väntar runt 
hörnet.

Hur beräknar man 
korvförsäljningen under 
en tredagarscup?

– Det gör man inte. 
Det gäller att ha nära 
till inköpsstället, säger 
Kjell Ericsson, 72.

Planeringen inför den kom-
mande cupen har varit igång 
länge. Servicen ska vara god 
och kioskverksamheten om-

fattar denna helg även restau-
rangtält.

– Du ska kunna äta dig 
mätt på annat än korv, säger 
"Kjelle" som ändå betonar 
att storsäljarna är kaffe och 
korv.

– Det sitter i bandykultu-
ren så på den punkten är vi väl 
förberedda.

Totalt består kioskorgani-
sationen av ett 20-tal perso-
ner. De kommer att arbeta i 
fyratimmarspass.

– Förutom kiosken i hallen, 
har vi vår ordinarie cafeteria 

och ett restaurangtält som 
måste bemannas, förklarar 
"Kjelle" som ser fram mot 
klubbens största arrange-
mang genom tiderna.

– Det blir jättekul att få visa 
upp vår verksamhet.

Det är inte ofta som herr 
Ericsson inte står i kiosken. 
Den är nämligen bemannad 
även under vardagkvällar.

Vad är det som driver 
dig?

– Att få träffa alla trevliga 
ungdomar.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


