
BOHUS. 28-30 januari 
spelas ungdoms-VM i 
finska Verkaus.

I Sveriges P-17-lands-
lag återfinns Ale-Sur-
tes jättetalang Rasmus 
Andersson.

– Det har varit en 
dröm i två år och nu är 
det verklighet, säger 
han och ler brett.

Konkurrensen om de 16 plat-
serna i Sveriges P-17-trupp 

har varit stenhård. Inte undra 
på att det är en stolt Rasmus 
Andersson vi träffar före fre-
dagsträningen i Ale Arena.

– Jag har kämpat för det 
här. Det är bandy i princip 
varje dag och att nu bli utta-
gen i landslaget var bara första 
målet, nu siktar jag på VM-
guld. Det är vårt mål, men det 
blir tufft, säger Rasmus An-
dersson och räknar upp kon-
kurrenterna.

– Ryssarna måste gälla som 

favoriter. De lever redan i 
denna åldern som proffs och 
för dem gäller bara guld.

Trots att favoritskapet vilar 
tungt på Ryssland ser Rasmus 
goda chanser för Sverige.

– Vi har en fantastiskt bra 
blandning i vårt lag. Skickli-
ga spelare på alla positioner. 
De kommer från landets alla 

hörn och de klassiska bandy-
klubbarna Villa, Sandviken, 
Edsbyn och Hammarby är 
alla med och bidrar.

Rasmus är en bandytok, 
men till skillnad från många 
andra så hoppade han över 
bandyskolan.

– Jag började året efter, 
men numer kör jag dubbelt. Jag tränar med både A-laget 

och pojklaget.
Det är skridskoåkningen 

och klubbtekniken som kän-
netecknar Rasmus som ban-
dyspelare, men som offensiv 
mittfältare är det skottet han 
helst skulle vilja förbättra.

– Det blir en del mål ändå 
fast visst hade det varit kul att 
ha ett fruktat skott.

Som 15-åring var Rasmus 
nära att ta en plats i P-15-
landslaget, men föll bort vid 
sista samlingen.

– Då bestämde jag mig för 

att ta revansch två år senare 
och nu är jag med.

Krigar i A-laget
Utvecklingen har varit impo-
nerande det senaste året och 
nu är Rasmus med i Ale-Sur-
tes A-trupp. Han krigar på 
allvar om en plats bland de 
stora gossarna.

– Det är lärorikt att vara 
med. Tempot är ett helt annat 
och du hinner inte tänka över-
huvudtaget när du får bollen. 
Du måste fatta snabba beslut. 
Än så länge är det fysiken som 
saknas för att utmana på rik-
tigt. Jag behöver lite mer 
muskler, säger Rasmus.

Tempot lär säkert vara 
ett annat till helgen också. I 
ungdoms-VM är det medal-
jer som hägrar och då blir det 
åka av. Innan avresan hann 
Rasmus Andersson vara med 
och ta två viktiga skalper med 
Ale-Surtes P-18-lag. Både 
Vänersborg och Åby-tjureda 
fick ge vika och nu leder Ale-
Surte den serien.
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Hos oss är alla välkomna!

Rasmus Andersson laddar för VMRasmus Andersson laddar för VM
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Ale-Surte BK:s ungdomsstipendie om 1500 kronor tilldela-
des Rasmus Andersson för fantastiska insatser och fram-
gångar på bandyplanen under säsongen. Lagledare för P-
18-laget, Per Andersson, överlämnade den glada nyheten 
före fredagens träning.

RASMUS ANDERSSON
Ålder: 17
Bor: Bohus.
Familj: Mamma, pappa och lillebror 
Hampus.
Studerar: Samhällsprogrammet i Ale 
gymnasium
Drömyrke: Idrottslärare
Favorit-tv: Two and a Half men, TV6.
Lyssnar på: "Jag lyssnar på allt".

Favoritkäk: Falukorv och pasta.
Förebild: ”Pelle Fosshaug och Johan 
Andersson. I Ale-Surte är det nog 
Peter ”Gula” Adolfsson.
Om det inte blivit bandy: ”Då hade 
jag spelat fotboll, men jag gillar 
farten och fläkten i bandyn”.
Bandymål: ”Spela i elitserien med 
Sandviken eller Västerås”.

Läs mer om utbudet av pass och om oss på
www.friskissvettis.se/ale

Inspirerat av latinsk musik, latinska rytmer så som 
salsa, mambo, rumba och flamenco

 Älvängens kulturhus tisdagar 19:00

Kom och prova vårt nya pass

DANS FUEGO

Vi har något för alla!

Rasmus Andersson, 17 år från Bohus är uttagen i det Rasmus Andersson, 17 år från Bohus är uttagen i det 
svenska P-17-landslaget som spelar VM till helgen.svenska P-17-landslaget som spelar VM till helgen.


