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BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i allsvenskan.

Klubben har idag 
tackat ja till Svenska 
bandyförbundets erbju-
dande.

Styrelsen och spe-
larna var helt eniga i 
beslutet.

Styrelsen och spelarrådet för 
Surte Bandyklubb träffades 
på torsdagskvällen för att ta 
ställning till bandyförbundets 
fråga.

– Killarna ville självklart 
ta klivet upp. Allsvenskan har 
varit målet sedan omstarten 
och vi var ju så nära seriese-
gern att det inte finns någon 
rädsla för den sportsliga kva-
litén. Dessutom har spelarna 
sagt att de ställer upp under 
samma förutsättningar som 
i år, det vill säga att de spelar 
gratis, vilket är en förutsätt-
ning för att vi ska ha råd, säger 

en nöjd ordförande Carl Ahl-
gren.

Att Surte BK erbjöds en 
plats i nästa års bandyallsven-
ska beror på klassiska Falu BS 
konkurs. Svenska bandyför-
bundet konstaterade att den 
lediga platsen först ska erbju-
das en klubb som kvalat upp 
och senare en förening som 
ramlat ur allsvenskan. Av de 
lag som kvalade uppåt hade 
Surte BK den överlägset bästa 
snittpoängen, då laget bara 
förlorade en seriematch den 
gångna säsongen.

– Jag har inte dåligt samvete 
för att tacka ja. På sätt och vis 
känns det som att vi går upp 
av egen kraft. Vi gjorde en 
suverän säsong och förlorade 
bara en match, normalt sett 
så räcker det till avancemang, 
säger Carl Ahlgren.

Surte BK kommer att spela 
i allsvenskan södra, där föl-
jande lag sannolikt kommer 

att återfinnas: Gripen, Tranås, 
Boltic, Jönköping, Lidköping, 
Finspång, Frillesås, Nässjö, 
Motala, Blåsut och Tjust.

Samtidigt har flera spe-
lare gjort klart att de tänker 
fortsätta i Surte kommande 
säsong. Följande spelare har 
hittills skrivit på: Alexander 
Wetterberg, Johan Jane-
brink, Emil Elofsson, Jens 
Samuelsson, Tobias Mag-
nusson-Motéus, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, 
Martin Östling och Daniel 
Bengtsson.

Surte BK drog sig ur all-
svenskan inför säsongen 
2011-2012, då kommunen 
inte ansåg sig ha råd att spola 
is i Ale Arena. Två år senare 
kommer det att spelas all-
svensk bandy i Bohus igen. 
Vildkatterna har mer än ett 
liv... TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling och Surte BK är klara för bandyallsvenskan nästa säsong.
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– Fick konkursdrabbade Falu BS plats
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VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30
Älvängens Kulturhus

För mer information
kontakta din ledare!

Vinnarna
i påskkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning  
i ”Påskkrysset” och dragits som vinnare av 
varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

Vi tackar 
alla som har deltagit i tävlingarna

och gratulerar vinnarna.

ELISABET DAHL NÖDINGE

BARBRO HARBECK LILLA EDET

NINA LAXMAN ÄLVÄNGEN

KERSTIN SVENDSÉN BOHUS

LARS ONSDAL LILLA EDET

MARIETTE SJÖBERG SKEPPLANDA

ANITA SAMUELSSON NOL

ULLA-BRITT SVENSSON ALAFORS

ANKI LARSSON ÄLVÄNGEN

MAJ-BRITT PERSSON HÅLANDA

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.


