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KARLSTAD. Boltic är 
en svensk bandyklas-
siker.

Under storhetstiden 
1979-1988 tog laget 
åtta SM-guld varav sju 
i följd.

Under 2000-talet 
har Boltic mest varit 
omskrivet som ett 
krislag med skral eko-
nomi.

Nu är förhoppningarna stora 
i Karlstad. Ett riskkapitalbo-
lag har gått in för att försö-
ka bringa ordning på Boltics 
ekonomiska situation.

– Det har varit tungt 
att vara bandyvän. Allt har 
handlat om pengar. Ansvars-
lösa personer har handlat för 
pengar som inte finns och då 
blir det så här, säger tränaren 

och eldsjälen, Kjell-Göran 
Broström.

Bandymässigt ser det 
redan mycket intressant ut. 
Försäsongsträningen har 
skötts av ingen mindre än 
den gamle förbundskapte-
nen för friidrott, Ulf Carls-
son.

– Han har varit i Boltic 
förut. Före storhetstiden, 
i början av 70-talet, skötte 
Ulf alltid barmarksträning-
en, berättar Broström.

Laget har förstärkts inför 
säsongen. Från Villa har 
Rickard Fogelqvist hämtats 
och från Gripen har Martin 
Apelqvist anslutit. Joakim 
Jansson och Marcus Elf-
ström har hämtats från 
Slottsbron. Från Lidköping 
kommer juniorlandslagmål-
vakten Jon Karlsson.

– Det är bra värvning-
ar allihop. Vi hoppas kunna 
vara med och kriga i toppen, 
men det är en tuff serie med 
flera bra lag. Gripen och 
Ale-Surte får gälla som fa-
voriter, säger Kjell-Göran 
Broström och skjuter då 
samtidigt in:

– Enligt tradition har vi 
väldigt lätt mot Ale-Surte...

Det är inte tal om annat 
än att Boltic satsar på cupen 
i Ale Arena.

– Jag tror att Örebro blir 
för svåra, men Gais och Lid-
köping är jag övertygad om 
att vi slår. Vi har kört sex 
dagar i veckan sedan i augus-
ti och ser fram mot att få åka 
ut på stor is, avslutar Kjell-
Göran Broström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

"Pyttan" – en Surteikon
SURTE. Han är 
"Pyttan" med hela 
Surte.

Att han heter Thore 
Andersson är det långt 
ifrån alla som känner 
till.

Men de vet att han 
varje veckoslut säljer 
lotter på Konsum.

Han är en annorlunda eld-
själ. Tore "Pyttan" Anders-
son, 77, gör nämligen allt det 
där som ingen annan vill göra 
i föreningslivet. Lotteriför-
säljning är ett nödvändigt 
ont och något som "Pyttan" 
tar sig an varje fredag, lördag 
och söndag. Vad få känner 
till är att han dessutom varje 
kväll ser till att bandyhuset är 
släckt och låst.

– Man vill ju hjälpa till. 
Det finns så många i Ale-
Surte som gör stora insatser. 
Titta så de höll på när bandy-
huset byggdes! Jag vill också 
vara med, säger "Pyttan".

Och det är han i allra 
högsta grad. En snabb hu-
vudräkning visar att han 
gör långt över 1200 ideella 

timmar för föreningen om 
året.

– Någon måste göra det 
och jag har ju inte så mycket 
annat för mig, säger "Pyttan" 
och får det att låta hur natur-
ligt som helst.

Fast sanningen är att han 
egentligen har hur mycket 
som helst att göra. "Pyttan" 
är naturvän.

– Jag har plockat 100 liter 
kantareller i höst, 60 liter 
blåbär och 100 liter lingon. 
Det mesta ger jag bort, be-
rättar han.

En mil om dagen
Skogspromenaderna är inte 
direkt korta. Det blir enligt 
"Pyttan" en mil om dagen, 
men annars är det nog mest 
på mopeden som han är  
känd.

– Det är säkert många som 
känner igen mig, men nu har 
jag köpt en ny moped. Helt 
ny är den kanske inte, men för 
mig är den ny, säger han.

"Pyttan" är en riktig Sur-
teikon. Alla hälsar när de går 
förbi honom på Konsum. De 
flesta slänger lite käft med 
honom.

– Alla känner "Pyttan", 
men jag känner bara igen de 
äldre.

Det är en engagerad lot-
teriföreståndare vi språkar 
med. Han kan konstatera att 
bingolotto håller på att drab-
bas av "sotdöden" och det 
krävs enligt honom en snabb 
förändring för att rädda lot-
teriet.

30 lotter
– Nu säljer vi kanske 30 lotter 
jämfört med 269 för ett par 
år sedan. Det är Postkodlot-
teriet som har konkurrerat ut 
Bingolotto, menar "Pyttan".

Själv köper han sällan 
lotter. Han spelar hellre 

på trav och även på Mixen 
ibland.

Så till huvudfrågan.
Varifrån kommer 

namnet "Pyttan"?
– Det var Per Söderblom 

i Nol som slängde ur sig det 
när vi mötte dem i fotboll i 
mina unga år. Jag var väl inte 
jättestor, då heller...

Har du spelat bandy?
– Jodå. Jag spelade i B-

laget, men kom ihop mig 
med lagledaren...
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TORE "PYTTAN" ANDERSSON
Ålder: 77
Bor: Lägenhet i Surte.
Yrke: Pensionerad målare. "Men jag 
jobbade också 13 år på bruket som 
alla i Surte."
Född: I Bohus, men flyttade till Surte 
10 månader gammal.
Favoritspelare i Ale-Surte: Sten 
Atterskog.

Käraste ägodel: Mopeden.
Rekordfångst: En torsk på 20 kg och 
en gädda på 8,5 kg i Surtesjön.
Andra favoritlag: "Liverpool, men 
ÖIS gillar jag inte...Skriv det."
Intressen: "Jag trivs ute i naturen 
och plockar gärna bär, svamp och 
kantareller".

PÅ KONSUM I SURTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Tore Andersson lägger över 1200 timmar för Ale-Surte

Boltic ska tillbaka till finrummet
LIDKÖPING. Lidköpings 
AIK, den eviga tvåan 
bakom Villa i bandys-
taden, har rustat för 
strid i såväl cup som 
serie.

I fjol föll de på mål-
linjen i kvalspelet till 
elitserien.

– Sett till nyförvärv 
och förluster så ligger 
vi på plus inför årets 
säsong. Återstår 
att se hur långt det 
räcker, säger nye trän-
ren, Ingemar Sixtens-
son.

Han kan sitt Lidköping. Ing-
emar Sixtensson är tillbaka 
i LAIK där han redan har 
varit huvudtränare en gång. 
Det var under tre säsonger i 
början av 90-talet.

–Det ser riktigt bra ut 
tycker jag. Vi har bara varit 
på stor is en gång hittills, så 
det blir ju bra med minst tre 
matcher i Ale Arena under 
cupen, säger Sixtensson.

Dit åker LAIK för att 
vinna.

– Det är ju därför man 
håller på. Inställningen 
måste alltid vara att segra, 
men vi är väl medvetna om 
att våra motståndare i grup-
pen har ett försprång. Gais 
till exempel tränar ju flitigt 
i Surtes hall. Örebro tror jag 
vi klarar av liksom Boltic, 
spekulerar Sixtensson.

Han tror att Villa-Lid-
köping blir svårstoppade i 
cupen.

– Men jag flaggar också 
för Ale-Surte som har ett 
starkt lag i år och dessutom 

spelar inför hemmapublik.
Efter åren i Gripen 

känner han till exempel 
Lasse Karlsson väl.

– Han är sylvass i sina 
bästa stunder. Kan Surte få 
honom på rätt humör så....

.

Lidköping flaggar för Ale-Surte 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
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LAIK
Nyförvärv: Andreas Erkenborn, 
målvakt från Villa, Mattias Jans-
son, Villa, Jon Ljungberg, Tranås, 
Marcus Sixtensson-Ottosson, 
Gripen, Carl Berglund, Gillstad/
Svarthall, Daniel Lannerås, Delta. 
Förluster: Martin Arvidsson, Fred-
rik Johansson, Johan Sixtensson, 
Jon Karlsson, Christoffer Norin.

– Allt på ett ställe!


