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Tempen stiger återigen i Ale Arena!

En skön repris i absolut 

VÄRLDSKLASSVÄRLDSKLASS
Många skrattade i 
fjol när man deklarerade att 
sista helgen i september är 
jag upptagen. Det vankas 
nämligen bandy då. I år 
skrattar ingen. Nu vet de att 
Kosa Euro Cup har kommit 
för att stanna och även om 
startfältet är bantat till åtta 
lag är tre från Elitserien, ett 
från Rysslands högsta divi-
sion, likaså är norska mäs-
tarlaget Solberg på plats. 
Lägg därtill att både värd-
klubben Ale-Surte och Gö-
teborgs stolthet, Gais, har 
uttalat att de gör sin sista 
säsong i Allsvenskan. Nästa 
år är det elitseriespel som 
gäller. Med det som bak-
grund förstår ni att det 
vankas bandy på hög nivå i 
Ale Arena i helgen.

Jag vill mena att det den 
andra upplagan av Kosa 
Euro Cup är en repris i 
världsklass. Kaxigt? Nja, jag 
tänker motivera det. Gais 
presenterar med Magnus 
Muhrén som spelmotor ett 
nyförvärv av absolut bästa 
snitt. Han var högaktu-
ell för det svenska bandy-
landslag som i år vann VM 
i Ryssland. Kunskapsmäs-
sigt var han kvalificerad och 
vi som har sett han leka på 
träningar i Ale Arena för-
står att världsklass ibland 
kan kännas en aning blygt 
som beskrivning.
IF Boltic som knep elitse-
rieplatsen framför ögonen 
på just Gais och Ale-Surte i 
fjol har rustat sig för en co-

meback efter bästa förmåga. 
På ledarsidan är det tungt 
värre. Självaste Ola Fre-
dricson är tillbaka i klub-
ben där han som spelare har 
firat stora triumfer. Nog 
känns det som att Karlstad-
laget inte 
har tänkt 
att lägga sig 
ner i första 
ronden...
Det är gott 
om profiler 
i Kosa Euro 
Cup även 
om någon saknar ett och 
annat stjärngäng. Börjar vi 
räkna ihop lagens samla-
de antal SM-guld och VM-
guld så blir det trots allt en 
ansenlig mängd. Alltså har 
vi en turnering i absolut 
världsklass. Ytterligare ett 
argument som talar för det 
är den internationella prä-
geln. Ale-Surte har lyck-
ats behålla ett lag från Ryss-
land och dessutom kommer 
norska mästarlaget Solberg 
tillbaka.
Vart vill jag komma? Jo, jag 
vet att en helg i septem-
ber inte är upptagen för 
alla. Unna dig då en sports-
lig upplevelse. På nära håll 
kommer det att bjudas på 
fin bandyunderhåll-
ning och det vore 
sorgligt om 
vi inte 
kan 
pas-
se-
ra den 
där tu-

sengränsen. I fjol räknade 
klubben in drygt 850 åskå-
dare, det saknas 150 för att 
vi ska kunna skriva "Ett tu-
sental besökare såg Ale-
Surte spela hem Kosa Euro 
Cup".

Det finns 
ett antal 
gobit-
ar att se 
fram mot. 
Lörda-
gens möte 
mellan 
IFK 

Kungälv och Ale-Sur-
te behöver ingen längre 
presentation. Däre-
mot vill jag slå ett 
slag för elitseriela-
get IK Sirius. De 
har bland andra 
värvat Patrik 
Johansson 
från just 
Kexla-
get, men 
dessutom 
åter-
finns 

Kalle Spjuth, tidigare vass 
anfallare i Hammarby, i 
Uppsalagänget.
Det är 
spets på 
årets 
turne-
ring. 
Se till 
att 
vara 
där!

Ja, jag vet att bilden är från 
i fjol, men jag har varken 
köpt ny mössa, tröja eller 
portfölj. Bandyns tjusning 
är just dess konservativa 
ådra. Värm lite glögg och 
häng me'!
Vi ses.

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör

Ansvarig utgivare

>>Bandyns tjusning är just 
dess konservativa ådra. 

Värm lite glögg och 
häng me'.<<

 Kontakta oss för mer information: 0522-68 11 00
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