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Det kommer ånga från glög-
gen på spisen. Jag tänkte 
hälla lite på termosen. Det 

är bandypremiär, men i år tar det 
emot. För att få uppleva bandykul-
turen tvingas man åka över bron. 
Det är inte längre Ale-Surte som 
har bjudit in, utan IFK Kungälv. 
Det hör liksom till att gå på bandy 
i november, så i brist på alterna-
tiv i vår egen kommun värmde jag 
på glöggen i tron att lusten att åka 
över till Kexlaget skulle falla in. 
Nu känner jag att den inte gör det. 
Jag tar av glöggen från plattan, den 
har dessutom kokat… Det är inte 
som förr. Ingenting är som tidi-
gare. Nog för att vår egen bandy-
klubb har varit i blåsväder många 
gånger, men det har alltid erbju-
dits någon form av bandy i Ale 
kommun. Det hade klubben säkert 
gjort i år också om det bara funnits 
is. Paradoxen i det här sorgliga ka-
pitlet blev att när Ale-Surtes eko-

nomi synades och den bistra verk-
ligheten uppdagades tog flerta-
let spelare till flykten. Det kabla-
des ut att klubben troligtvis inte 
skulle kunna driva något A-lag. 
I samma veva bekräftar Kultur- 
och fritidsnämnden att det saknas 
pengar för driften av Ale Arena 
2011. Fast katten med nio liv som-
nade aldrig in, den reste sig och 
efter sommaren står det klart att 
ett A-lag under namnet Surte BK, 
visst skulle spela bandy. Frågan 
var bara var? Eftersom klubben 
saknade hemmaplan med is blev 
det till att rikta blickarna utan-
för kommungränsen. (Och vi som 
trodde att Ale som med enda inom-
husarenan i Kungälv-Göteborgsom-
rådet skulle vara platsen bandyvän-
nerna sökte sig till) I början av de-

cember var det då äntligen dags 
för premiär borta mot Kållered på 
Åby isstadion. Det milda vädret 
gjorde isen ospelbar och matchen 
fick ställas in. Det kunde ju vilken 
luttrad surtesupporter som helst 
räknat ut. Vad annars 2011? Inte 
ett dugg förvånad blev man när 
vindar med orkanstyrka drog in 
över Skarpe Nord när Surte någon 
vecka senare äntligen skulle spela 
”hemma” mot Mölndal B. Inställt 
igen.

Jag värmde varken glöggen eller 
höjde på ögonbrynen, när Surte 
i söndags på den sanslösa match-
tiden 20.15 tog sig an Höjden 
”hemma” på Åby. Självklart skulle 
den ställas in, allt sunt förnuft, inte 
minst statistik talade för det.
Istället kunde jag till min stora 

glädje upptäcka på nätet att Surte 
rullat igång. Plötsligt var allt som 
förut – och mer därtill. I lagupp-
ställningen fann jag namn som 
Mikael Fischer, Fredrik Thel-
aus, Jonas Kihl och Stefan Nils-
son! Legenderna dammade av 
rören och stöttade upp juniorer-
na. Från förra året fanns bara en 
A-lagsman kvar, men det räckte. 
Adam Rohr gjorde ingen besvi-
ken, utan avgjorde premiären 
med sitt 4-3-mål. Än bättre 
blir det. I januari kommer 
Surte BK att ta emot sina 
gäster i Ale Arena. Isen 
ska åter spolas och 
det ska bli förbannat 
skönt att åka bort till 
Skarpe Nord och hem till Jenny-
lund. Sedan återstår att se om vi 

också får se i vilken form bröderna 
Adolfsson är i. Dyker kanske även 
Olavi Koseklainen upp i match-
tröja? Varför inte bröderna Ros-
berg?  Inte mig emot. Det får 
gärna bli som förr – igen!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Bandyreporter

Det får gärna bli som förr igen!

Nya Surte BK vann efterlängtad premiär
MÖLNDAL. Nytt namn och 
ett delvis nytt lag.
När Surte BK efter två 
inställda matcher äntligen 
fick premiärspela var det ett 
ungdomligt lag kryddat med 
ärrade trotjänare.

Surte BK börjar om, för vilken 
gång i ordningen är det snart ingen 
som kommer ihåg, men som van-
ligt med nävarna hårt knutna och 
med spelare som är beredda att gå 
genom skärsleden för klubben. Ett 
helt A-lag har flytt sedan fören-
ingen gav upp elitsatsningen i fjol. 
Ändå kunde Surte BK mönstra en 
vinnande laguppställning i sön-
dagskväll. Trotjänare som Mikael 
Fischer, Fredrik Thelaus, Stefan 
Nilsson och Jonas Kihl drog återi-
gen på sig matchtröjan. Ungdomar 
från Surtes P16 och P17-lag är en 
viktig utgångspunkt, dessutom har 
brödratrion Tommy, Fredrik och 
Patrik Bergestig anslutit. Försä-
songsträning har det knappt varit 
tal om i år. Utan hemmais har det 
blivit ett pass på Skarpe Nord i 

Kungälv och några besök i Lödö-
seborg. Friskt påhejade av ständigt 
lika hårt prövade surtefans visade 
Ales vildkatter störst hjärta.

– Det är ett gôtt gäng. Alla käm-
pade på bra och med tanke på för-
utsättningarna gör 
vi en heroisk match, 
säger matchhjälten 
Adam Rohr dagen 
efter dramat på Åby 
isstadion som Surte 
till sist vann med uddamålet.

Bandyn tillhörde enligt Adam 
inte den bästa som Surte presterat 
genom åren, men det saknade bety-
delse.

– Det handlade bara om att 
komma igång och försöka prestera 
så bra som möjligt. Taktiken var 
att ligga på rätt sida och attackera 
vid rätt tillfälle. Faktum är att vi 
skapade väldigt många fasta situa-
tioner, frislag och hörnor, berättar 
Adam som dock kunde konstatera 
att det finns en del att jobba med.

– Alla arenor är uppbokade, så 
det är svårt för oss att få tillgång till 
stor is. På Annandag jul väntar Kål-

lered på Åby och innan dess hade 
det varit bra att få en genomkörare 
till.

Vilka förväntningar omgiv-
ningen ska ha på laget är det ingen 
som vill uttala sig om. För Adam 

Rohr är däremot mål-
sättningen klar.

– Jag vill spela all-
svensk bandy med 
Surte igen. Om det 
blir om två, tre eller 

fyra år är mindre viktigt. Bara vi 
börjar resan nu och tongångarna 
är positiva. Bara det att alla äldre 
ställer upp är ett bevis på att vi är 
många som vill något med Surte. 
Dessutom verkar det mesta positivt 
runt Ale Arena igen och kan vi börja 
träna på hemmaplan förändras för-
utsättningarna.

Ludvig Östman vaktade målet, 
även han fanns med i A-lagstruppen 
förra året. En som dessutom var 
med och spelade i fjol var backen 
Andreas Linde och han drar på sig 
den blågula tröjan efter årsskiftet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BANDY
Division 2 mitt
Surte BK – SK Höjden 4-3 (3-1)

–Fast med gamla rävar tillbaka i matchtröjan

Adam Rohr är enda spelaren som är kvar från fjolårets Ale-Surte BK. I 
Surte BK visade Adam direkt att han blir att räkna med och avgjorde den 
efterlängtade premiären mot SK Höjden.  Arkivbild: Allan Karlsson

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-VILLA

Fredag 30 dec kl 19

IFK KUNGÄLV-GAIS
Fredag 6 jan kl 13.15

IFK KUNGÄLV-SIRIUS
Måndag 9 jan kl 19

ELITSERIEBANDY!
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INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Div 1 södra damer: 
Onsdag 21/12 kl 20.00

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Div 1 södra damer: 
Lördag 14/1 kl 15.00
Ale IBF - IBF Älvstranden

Div 2 herrar: 
Lördag 14/1 kl 12.15
Ale IBF - Guldhedens IK


