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Olavi – räddaren i nöden
Det blågula hjärtat har alltid klappat hos Olavi Koskelainen.
När Surte Bandyklubb hamnar i nöd ställer han alltid upp.

Nu gör ”Olle” sin fjärde tränarsejour för kommunens bandystolthet.

Vad fick dig att bli trä-
nare för ”Vildkatterna” 
igen?

– Känslan av att det ska bli 
jäkligt roligt. Det var själv-
klart att tacka ja när Per 
Andersson och några andra 
trogna entusiaster bestämt 
sig för att starta upp ett 
seniorlag igen. Jag vill att 
bandyn ska få en chans att 
leva upp igen. Det finns en 
tradition som verkligen är 
värd att bevara.
Vilken status har Surte 
BK om fem år?
– Jag hoppas att man lägger 
sig på en nivå som klubben 
mäktar med. Var man befin-
ner sig om fem år står skri-
vet i stjärnorna. Jag tror och 
hoppas att seniorlaget ligger 
i toppen av division 1.
Beskriv dig själv som trä-

nare?
– En del kan nog tycka att 
jag är gammalmodig. Jag vill 
att spelarna utmanar direkt, 
på så sätt blir det fart i spelet. 
Vissa saker i mitt ledarskap är 
jag väldigt noga med. Det ska 
givetvis finnas en röd tråd i 
vårt sätt att spela, men allt jag 
säger är inte rätt. Saker kan 
hända under matchen och då 
måste spelarna vara så starka 
att de kan hantera situationen 
själva ute på isen.
Vilka är de bästa spelarna 
du tränat eller spelat till-
sammans med?
– Det har varit så många 
olika typer man upplevt 
genom åren. Lars Ång-
ström är en av dem, kanske 
inte så konstigt eftersom han 
blev världsmästare. Gösta 
Rahm var duktig, Ulf Ahrn-

berg en härlig fighter och 
naturligtvis Tommy Ros-
berg, en utpräglad målskytt 
och en skön kille. Av de spe-
lare jag har haft förmånen att 
träna är väl Evgenij ”Oppy” 
Opytov den bästa bandyspe-
laren, som människa säger 
jag målvakten Gert Svens-
son. Det var ett äventyr att 
få ut honom på planen…
Ditt bästa ögonblick i 
karriären?
– Den här omstarten värmer 
i kroppen. Jag fick gåshud 
när jag hörde att man var 
igång igen och att klubben 
lever.
Vad engagerar dig för-
utom bandyn?
– Sommarstugan i Fjällbacka.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Olavi Koskelainen.
Ålder: 60.
Bor: Surte.
Arbete: Ramkompaniet i 
Mölndal.
Stjärntecken: Skytt.
Karriär: Spelade i Ale-Surte 
1973-82. Går in på sin fjärde 
sejour som tränare i klubben.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

0303-74 60 41 / 0706-36 78 41

Ställverksvägen 3
Älvängen

Öppettider: 
mån-fre 16-18, lör 10-13

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Lediga 
platser!
Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga platser!
Ring Kent på 0704-38 52 58 eller Björn på 0303-333 732

Alekuriren AB
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se
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