
2010  |   vecka 37  |   nummer 31  |   alekuriren 7

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
KUNGÄLV GYMNASIEGATAN 4.TEL 00303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Stor visningshelg 
2-3 oktober

Ska du flytta i höst? Lämna din bostad till försäljning 

hos oss senast den 30 september så får du 20 Trisslotter.

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i oktober, 
då vi visar alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30 (Kungälv) 

eller 03030-74 90 00 (Ale) och snacka med oss så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas i 
bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 6/9 till 30/9 2010.

Ola Fredricson leder Boltic 

Ola Fredricson 1998 i Västerås framgångsrika lagbygge. Samma år utses han också för 
andra gången till Sveriges bäste bandyspelare.               Lennart Månsson/Bildbyrån

KARLSTAD. Ola Fre-
dricson har upplevt det 
mesta som bandyspe-
lare.

VM-guld och SM-guld 
råder det ingen brist 
på.

Han hade stora fram-
gångar i Boltic under 
90-talets första hälft - 
nu är han tillbaka - som 
huvudtränare.

IF Boltic snuvade Gais och 
Ale-Surte på Elitserien i fjol. 
Nu är laget nedelagstippade 
och spås få en tuff återkomst 
i högsta serien. Då dyker en 
ikon upp och ger Karlstad-
laget nytt blod och hopp. 
Ola Fredricson är tillbaka på 
Tingvalla.

– Vi hjälpte till lite under 
försäsongen eftersom klub-
ben saknade tränare. Det fun-
kade bra och Rickard Tim-
merklev och jag funkar bra 
ihop. När frågan ställdes be-
slutade vi oss för att tacka ja, 
säger Fredricson som tillhör 
vår tids mest meriterade ban-
dyspelare med tre VM- och 
SM-guld på meritlistan.

Vill bidra
– Lite bör jag nog kunna 
bidra med. Man har ju spelat 
en del bandy.

Boltics trupp har hittills 

förstärkts med sex spelare och 
det kan bli fler.

– Vi har brist på försvars-
spelare, så det måste vi ses om 
efter, säger Fredricson.

Till Kosa Euro Cup 
kommer laget utan större för-
väntningar. Boltic har tränat 
minimalt på stor is. Det är 
hockeyrink som gäller.

Jätteviktig
– Därför är den här turnering-
en jätteviktig för oss. Nu har 
vi chansen att få upp tempot 
och se var vi står. Motståndet 
är skickligt och det ska fak-
tiskt bli kul, säger Fredricson 
som inte ens verkar skrämd av 
att möta Gais med Magnus 
Muhrén.

– Nej, honom har vi under 
kontroll. Den typ av spelare 
finns det särskilda knep för att 
få stopp på.

Vilka då?
– Det får du se!
Ola Fredricson ger inte 

sken av att vara orolig för Bol-
tics comeback i högsta serien. 
Detta trots att bara några få 
spelare har erfarenhet av elit-
seriespel.

– Egentligen tror jag det 
bara är Pål Hanssen som vet 
vad det handlar om, men det 
kanske är lika bra det.

På frågan om det finns 
några överraskningar i årets 

Boltic, värda för publiken att 
hålla ögonen på, svarar Fre-
dricson snabbt.

– Ted Wiklund. Kolla in 
den killen. Han har precis be-
stämt sig för att spela bandy 
och lägga hockeyklubban åt 
sidan. Jag tycker att han är en 
Muhrénkopia.

Det är ofrånkomligt att 
inte fråga Ola Fredricson om 
vilken tidsperiod han minns 
med störst glädje.

Omöjlig fråga
– Oj, det är nästan en omöj-
lig fråga när man har fått upp-
leva så mycket roligt. Tiden 
i Boltic 92-94 var underbar 
eftersom vi var ett så härligt 
gäng. Samtidigt var tiden i 
Västerås makalös med två 
SM-guld och stor framgång. 
Personligen är ju det första 
VM-guldet 1993 stort.

De sista framgångarna i 
IF Boltic har Ola Fredricson 
kanske inte skördat än. Nu är 
han tillbaka där allt det roliga 
en gång började...

EN GÅNG BOLTICFAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

–Ikonen är tillbaka där det roliga började


