
BOHUS. Han är lugnet 
själv, gapar och skäller 
aldrig.

Peter Rönnqvist 
utgår från att alla 
spelare alltid gör sitt 
bästa.

– Gör de inte det får 
de själva stå för konse-
kvenserna, säger han 
bestämt.

Peter Rönnqvist är från Kalix. 
Där lade han grunden för sin 
blivande karriär som bandy-
tränare. Han har en gedigen 
bakgrund inom ungdomsi-
drott och har varit engage-
rad i bandygymnasiet. Sam-
tidigt har han ständigt varit 
sugen på att röra sig. Det 
har varit ett antal turer till 

Stockholm för diverse olika 
uppdrag. Innan han bestäm-
de sig för Ale-Surte bärgade 
han sitt första SM-guld – med 
AIK:s damer.

– Det är större än ni tror. 
Målet var att vinna allt. Vi 
skulle inte förlora en enda 
match på hela säsongen. Det 
gjorde vi inte heller, men det 
är inte så lätt som det låter, 
säger Rönnqvist.

Han är något av en bandy-
professor eller kanske snara-
re en bandypoet. Så här be-
skriver han sin strategi för att 
vinna en bandymatch:

–Du måste inse att bandy 
är en tung sport. Varje match 
är som fem set i grustennis. 
Du måste nöta och trötta 
ut motståndaren, innan du 
sätter fart. Går du på nät 

direkt blir du passerad eller 
frånåkt av en pigg motstånda-
re. Du måste välja dina strider 
och se till att vårda ditt baslin-
jespel, säger professorn.

Han har fått en klar bild 
av Ale-Surte som lag och för-
ening.

Härlig ambition
– Det finns en härlig ambi-
tion i klubben, men det är 
också en ganska trött organi-
sation som är i behov av nytt 
blod. Arenabygget är ett im-
ponerande mästerverk, men 
det har tagit hårt på krafter-
na i föreningen.

Peter Rönnqvist tycker att 
Ale-Surtes trupp ser bra ut. 
Den har kompletterats med 
spelare som verkligen tillför 
laget en ny dimension.

– Jag tycker man ska vara 
glad för att laget inte gick upp 
i fjol. Det hade aldrig funge-

rat. Vi behöver spela samman 
det här laget och lära killar-
na en spelidé. Styrkorna är 
många och vi kommer säkert 
att hävda oss väl i årets All-
svenska. Skyttet är ruskigt 
bra och vi har flera alternati-
va uppställningar. Det hand-
lar inte bara om Lasse Karls-
son, påpekar Peter Rönn-
qvist.

Inga stjärnor
Några stjärnor vill han inte 
veta av i laget.

– Nej, här måste alla vara 
beredda att ta jobbet. Vi ska 
göra det ihop, men visst finns 
det spelare med egenska-
per som kan bli nyckeln till 
framgång.

Hittills rankar han fram-
gången med Hammarby 
2007, då klubben vann Svens-
ka Cupen över Edsbyn högt.

–Det var roligt och en fan-

tastisk tid, där Stefan "Lillis" 
Jonsson snörade på sig skrid-
skorna och dominerade på 
nytt. Det är nog den spelare 
som jag beundrar allra mest i 
svensk bandy.

Spelarkarriären innehåller 
mest anekdoter.

– Vi kvalade med Kalix till 
Elitserien för första gången 
och mötte då Sandviken. Jag 
skulle markera Stefan Ås-
brink, en av deras bästa spe-
lare, vid mittlinjen. Jag fick 
för mig att det nog var ett 
bra uppdrag för mig. Det var 
ju bara att följa honom. Rätt 
som det var tittade han bara 
på mig och sa: "Du, nu sticker 
jag". Plötsligt var han borta. 
Vi förlorade med 13-1. Det 
var en viss klasskillnad, berät-
tar Rönnqvist.

Han är väl medveten om 
Ale-Surtes målsättning. Sty-
relsen har uttalat att klubben 

vill tillbaka till Elitserien sna-
rast.

– Det är uppdraget och vi 
ska försöka infria dessa för-
väntningar. Det är både in-
spirerande och utmanande. 
Kvalitén finns, nu gäller det 
att få alla pusselbitar på plats.

I den jämna serien lär det 
säkert också behövas en dos 
magi. Det brukar professorer 
vara bra på.

Nu väntar först cupspel i 
dagarna tre.

– Det ska bli kul att möta 
Kungälv igen. Jag tror vi kan 
överraska dem. Tycker inte 
att de har imponerat.
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PETER RÖNNQVIST
Ålder: 48
Bor: Bohus
Yrke: Svenska bandyförbundet
Familj: Gift och fem barn. 
Tränaruppdrag: Kalix, Hammarby 
och AIK damer.
Lockar med Ale: "Att få byta miljö 
och göra något helt nytt".
Vad präglar Ale-Surte: "Föreningen 

är på väg in i en ny epok. Det finns 
ambitioner och sportsligt ligger man 
långt framme, men organisationen 
måste styras upp. Det sker också fast 
det tar tid innan allt är på plats".
Bonusfakta: Pappa till Linus Rönn-
qvist, 23, hyllad mittfältare i Villa Lid-
köping.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!
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Peter Rönnqvist är Ale-Surtes årsfärske tränare, men han känns snarare som en bandyprofessor och det lär nog behövas lite magi samt kunskaper utöver det vanliga för att vinna årets All-
svenska.
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