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Harmoni och glädje i Surte BK
– Men mot eliten från Kungälv fanns inget att göra
BOHUS. Det är inte ofta 
en tränare talar med 
superlativer efter 3-11 i 
baken.

I Ale Arena gjorde 
Surtes nye coach 
Robert Holmén det.

– Vi möter ett etable-
rat elitserielag och står 
upp mycket bra. Det 
låter kanske konstigt 
med tanke på resul-
tatet, men jag är rik-
tigt nöjd med insatsen, 
menade Holmén.

Årets första träningsmatch 
gick mot tuffast tänkbara 
motstånd i den här delen av 
landet. IFK Kungälv fick ett 
sent återbud från allsvenska 
Gripen och frågan ställdes 
då till Surte BK.

– Det går inte att tacka 
nej till ett sådant erbjudan-
de. Även om vi visste att det 
skulle bli väl tufft för oss är 
det lärorikt att mäta krafter 
med de allra bästa. Jag tycker 
att vi står upp bra och de flesta 
målen kommer ju på fasta si-
tuationer eller efter indivi-
duella misstag, analyserade 
Robert Holmén matchen.

Skillnaden mellan division 
ett och elitserien är stor. Det 
syntes direkt när Kungälv 
trampade upp tempot, men 
det var svårt för kexlaget att 
hålla skärpan uppe. På ban-

dyspråk kallas det att ”åka på 
en skridsko”. Det räckte för 
att springa ifrån målmäs-
sigt, men sett till spelet ska-
pade till och med Surte fler 
hörnor (9-8).

– Gjorde vi? Ja, det är en 
fingervisning om att vi inte 
var totalt utspelade. De är 
effektivare och utnyttjar de 
chanser de får, mycket på 
grund av att de också är skick-
ligare ban-
dyspelare, sa 
Holmén.

Surte BK 
är i år tillba-
ka i division 
ett och mönstrar ett till stora 
delar nytt lag. Medelåldern 
är runt 25 år, vilket betyder 
att stommen kan bli kvar i 
många år.

Utvecklingsbart
– Det är en utvecklingsbar 
trupp med stor potential. In-
ledningsvis får vi dock ha tå-
lamod. Det tar sin tid att spela 
ihop ett lag, men att det här 
kan bli riktigt bra råder det 
inga tvivel om. I Alexander 
Wetterberg har vi seriens 
bäste målvakt, Nils Sigurd 
som libero är en drömvärv-
ning och Olle Smedberg på 
mittfältet ser väldigt intres-
sant ut, motiverade Holmén 
sin känsla om ett bra bandyår.

Sju av årets nyförvärv 

kommer från Kareby IS. Flera 
av dem har varit i Surte tidi-
gare och återvänder därmed. 
Christoffer Olsson är en av 
dem och han visade direkt sin 
målfarlighet och svarade för 
två av målen.

Fram till 15 oktober är 
det Kungälv och Göteborgs 
kommun som hyrt Ale Arena. 
Surte BK får nöjda sig med 
strötider och ett till två ispass 

i veckan. Sista 
tre veckorna 
blir det full 
fart och is-
passen dubb-
las då.

– Vi har också planerat in 
träningsmatcher mot Frille-
sås och Boltic. I slutet av okto-
ber är det tänkt att Kosa Cup 
ska genomföras med Kareby 
IS, Höjden och Frillesås. Den 
10 november är det seriepre-
miär hemma mot Otterbäck-
en, berättar Holmén som 
verkar stortrivas i rollen som 
A-lagstränare.

Trivselfaktorn
– Jag spelade sex säsonger i 
Surte och det var mina klart 
bästa år. Det är kul att vara 
tillbaka. Min ambition är att 
skapa ett klimat där killar-
na trivs och vågar mycket. 
Trivselfaktorn är helt avgö-
rande. Om inte killarna trivs 
med mig eller sina kamrater 

kommer de inte att prestera 
något bra på isen heller.

Det mesta börjar nu 
komma på plats i Surtes nya 
lagbygge vars mål är att eta-
blera sig i allsvenskan inom 
ett par år. Enda orosmol-
net är Martin Östling som 
väntar besked om tjänstgö-
ring i Norge.

– Dessutom har vi ett all-
svenskt namn som fortfaran-
de inte har stängt dörren helt. 
Det kan komma en överrask-
ning till innan premiären drar 
igång, hälsar Robert Holmén.

Elitseriemeriterad libero har anslutit till Surte BK. Nils Sigurd har spelat i högsta serien med 
både Villa och Boltic.                Foto: Allan Karlsson

Nils Sigurd – en drömvärvning
BOHUS. Surte BK:s nya 
lagbygge är ungt, men 
saknar ändå inte meri-
ter.

Liberon Nils Sigurd 
som anslöt sist av 
alla har spelat både i 
allsvenskan och elitse-
rien.

– Förutsättningarna 
med hallen ger oss 
bra chanser att spela 
tillbaka Surte till all-
svenskan redan i vinter, 
säger 25-åringen.

Fostrad i Villa och inte minst 
i ungdomslandslagen, senare 
Boltic i såväl allsvenskan som 
elitserien innan det blev spel i 
Mölndal förra året.

– Jobbet fick mig att flytta 

ner till Västkusten. Jag trivs 
bra, men det ska bli skönt att 
spela bandy inomhus, säger 
Nils Sigurd som erkänner att 
när kompisarna Jens Sam-
uelsson, Martin Östling 
och Alexander Wetterberg 
började "tjata" Surte blev det 
svårt att stå emot.

– Det är ett himla gott 
gäng och vi har kul ihop. Jag 
tror det här laget kan bli rik-
tigt bra, men det är nästan 
helt nytt så det kan ta ett tag 
innan alla bitar är på plats.

Det har än så länge bara 
blivit några pass med laget 
fast nyförvärvet stortrivs 
redan.

– Det är väldigt proffsigt 
runt A-laget och det märks 
att det finns en kultur i klub-

ben, säger Nils Sigurd som 
inte tror vi behöver vänta på 
framgången.

– Nej, med den här trup-
pen ska vi kunna ta oss upp 
och på sikt etablera oss i all-
svenskan.

Nils Sigurd har från sin li-
beroposition full koll på lag-
kamraterna, så även mot IFK 
Kungälv.

– Jag tycker killarna gör 
en mycket bra insats. Det är 
ett kvalificerat motstånd som 
ligger långt före oss i trä-
ningsmängd.
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Per-Anders Klöversjö
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NILS SIGURD
Ålder. 25
Bor: Göteborg
Yrke: Mäklare för Länsförsäk-
ringar
Om det inte blivit bandy: "Det 
finns bara bandy i Lidköping..."
Fritid: "Då jobbar jag..."
Förebild: Andreas Westh, Bollnäs. 
"Världens bäste försvarsspelare".
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SURTE BK 2012-13

Tränare: Robert Holmén
Assisterande: Stefan Rosberg
Nyförvärv: Nils Sigurd, Mölndal, 
Jens Samuelsson, dito, Alexander 
Wetterberg, Frillesås, Marcus Blom, 
Nässjö, Olle Smedberg, Kareby IS, 
Tobias Magnusson Motéus, dito, 
Tommy Jönsson, dito, Christoffer 
Olsson, dito, Martin Rundqvist, dito, 
Daniel Rydén, dito, Daniel Bengts-
son, dito.

SÅ STARTADE SURTE BK
Målvakt: Andreas Wetterberg
Libero: Nils Sigurd
Högerback: Tommy Jönsson
Vänsterback: Daniel Bengtsson
Högerhalv: Johan Janebrink
Vänstehalv: Jens Samuelsson
Mittfält: Adam Rohr, Olle Smedberg, 
Christoffer Olsson.
Anfall: Marcus Blom och Martin 
Rundqvist.

BANDY
Träningsmatch
IFK Kungälv – Surte BK 11-3 (5-0)

Robert Holmén är tillbaka i Surte BK, denna gång som A-lagstränare. Till stora delar är det 
ett helt nytt lag som ska spelas ihop.
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