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BOHUS. Surte Bandy-
klubb tog sig tillbaka 
till allsvenskan på re-
kordtid.

Nu ska laget försöka 
hämta andan och stabi-
lisera sig.

Årsfärske tränaren 
Johan Ekängen tror 
att rollen som "under-
dog" passar Surte och 
utesluter inte ett roligt 
bandyår...

Förväntningarna ska själv-
klart inte vara för högt ställda 
på en nykomling i bandyall-

svenskan, men med åtta rik-
tigt bra nyförvärv är det svårt 
att inte fundera kring hur 
långt detta kan bära.

– Gripen är solklara serie-
favoriter. De har värvat brö-
derna Henrik och Fredrik 
Korén samtidigt som Lasse 
Karlsson fortsätter. Surte 
har precis börjat en resa, där 
vi försöker bygga upp något 
helt nytt. Våra killar spelar 
bandy för att det är så fan-
tastiskt kul. Vi har en härlig 
mix i truppen. Ung talang 
tillsammans med rutinerade 
bandyrävar gör att det ser 
lovande ut, dessutom har 
vi bästa tänkbara förutsätt-
ningar med Ale Arena, säger 
Johan Ekängen.

Kort betänketid
Han erkänner att han inte 
behövde särskilt lång betän-
ketid när Surte tog kontakt 
tidigt i våras.

– Jag har haft ett litet 
break från det att vår son 
Oscar föddes, men passionen 
för bandyn är oemotståndlig. 
Taktik har alltid intresserat 
mig och bandy är en sport 
som innehåller såväl stora 
som mindre taktiska drag. 
Det går att förändra match-
bilden som tränare. Jag 
kände tidigt att jag ville bli 

ledare och säsongen 2011-12 
fick jag förtroendet att träna 
Mölndal i allsvenskan, säger 
Ekängen.

Mitt i säsongen blev han 
pappa och trots att Mölndal 
gjorde en bra säsong under 
Ekängens ledning valde han 
att hoppa av.

Förstående hustru
– Det var bäst då, men jag 
har en förstående hustru och 
hon vet att jag vill tillbaka. 
Uppdraget i Surte påminner 
mycket om när jag tränade 
Mölndal. Ingen tror att vi ska 
rosa den här serien, men utan 
att måla upp för stora för-
väntningar så ser jag en stor 
potential i laget. En redan 
solid trupp har kompletterats 
med spetskompetens och en 
del utvecklingsbart material. 
Två frågetecken återstår 
och det är kring vår libero 
Nils Sigurd och målskyt-
ten Henrik Jönsson. Vi vill 
självklart gärna behålla båda. 
I veckan får vi svar, berättar 
Ekängen.

Fyra av åtta nyförvärv 
kommer inte helt oväntat 
från Mölndals bandy.

– Det blir lätt så, men 
det har inte bara med mitt 
kontaktnät att göra. För 
det första åkte Mölndal ur 

allsvenskan och då brukar 
de som känner att de vill 
spela på en högre nivå alltid 
flytta på sig. Det var lika-
dant för Surte när de valde 
att kliva ner i seriesystemet. 
Dessutom lockar Ale Arena 
många av spelarna. Det är en 
enorm styrka att alltid kunna 
erbjuda bra träningsförhål-
landen. Det lockade även 
mig, säger Ekängen.

Sin bandyfilosofi har han 
byggt upp under sin karriär 
som aktiv och självklart har 
den präglats starkt av åren 
i Gais, där Kent Hultqvist 
och Magnus Nordin härs-
kade.

Egen idé
– De är så kunniga att det 
självklart blir lätt att ta efter, 
men jag har ändå lyckats 
forma min egen idé och den 
hoppas jag kunna förmedla. 
Jag vill att vi ska vara ett 
spelförande lag. Vi ska äga 
bollen i så stor utsträckning 
som möjligt. Många tror 
kanske att det är en övermäk-
tig uppgift för en nykomling, 
men det tror inte jag, säger 
Ekängen.

Träningen är i full gång. 
Två tuffa barmarkspass i 
veckan kompletteras med ett 
spinningpass i Göteborg. I 

början av september ska isen 
vara spolad och då tänker 
inte Johan Ekängen låta kil-
larna få vänta.

Stor fördel
– Det är vår stora fördel och 
så fort det är möjligt kliver vi 
in på stor is.

Första träningsmatchen 
går mot IFK Kungälv den 
12 september. Koza Cup 
arrangeras första helgen i 
oktober med bland andra 
nämnda Kungälv och elitse-
riesatsande Vetlanda.

– Det är en härlig utma-
ning att få rodda Surte som 
är ett klassiskt bandynäste. 
Jag tror vi har något bra på 
gång här. Det kan bli riktigt 
kul. Vi har fått en bra serie-
inledning med tre raka hem-
mamatcher mot beskedligt 
motstånd. Premiär 2 novem-
ber mot Åtvidaberg, avslutar 
Johan Ekängen innan mån-
dagens spelarmöte.

På minussidan i Surte BK 
finns fjolårets skyttekung 
Christoffer Ohlsson som 
har valt att tacka ja till upp-
draget som spelande tränare 
i Sunvära.

EKÄNGEN OM 
NYFÖRVÄRVEN 

Magnus Karlsson, 29, Nässjö
"Har elitseriemeriter från spel 
i både Vetlanda och Gais. Vårt 
tyngsta nyförvärv. En komplett 
bandyspelare som kan spela på 
alla positioner".

Ante Grip, 28, Frillesås
"Fostrad i Bollnäs, spelade i Gais 
2005-2006, närmast från Frillesås. 
Är användbar både som halv och 
mittfältare. Bra karaktär och vet 
vad som krävs. Kommer även att 
assistera mig".

Mattias Wenstedt, 25, Mölndal
"En fruktad målskytt som till skill-
nad från många andra anfallare 
också jobbar mycket hårt".

Robin Wang, 25, Mölndal
"En mittfältare som är duktig på 
skridskorna och har en utvecklad 
fysik. Bra karaktär och en bra 
kille".

Jonas Trysberg, 24, Mölndal
"En skridskoskicklig playmaker 
med en enorm potential. En bra 
spelare som med rätt förutsätt-
ningar kan bli ännu bättre".

Karl-Oscar Bridholm, 25, Mölndal
"En stor stark försvarare med ett 
bra skott och som är tuff att möta".

Linus Karlström, 21, Kareby
"En talangfull spelare med bra fysik 
och en teknisk klubba".

Pär Hermansson, 21, Kungälvs SK
"En ung målvakt som vi tror mycket 
på. Kommer att utvecklas positivt 
tillsammans med rutinerade 
Alexander Wetterberg".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JOHAN EKÄNGEN
Ålder: 32
Yrke: Snickare
Familj: Gift med Maria, sonen 
Oscar, snart 2 år.
Moderklubb: IF Boltic
Klubbar som spelare: Boltic, 
Sarpsborg (Norge), Slottsbron, 
Mosserud, Kållered, GAIS, Mölndal 
och SK Höjden.
Klubbar som tränare: Mölndal 
(allsvenskan), SK Höjden (as-
sisterande).
Förebild som tränare: "Kent 
Hultqvist och Magnus Nordin i Gais 
är två profeter i bandysverige, 
självklart har de lärt mig mycket".
Sveriges bäste bandyspelare: 
"Per Hellmyrs alla dagar i veckan".

Ekängen ska få bandyn att blomstra i Surte
– Återkomsten i allsvenskan ser ut att bli intressant...

Johan Ekängen är ny tränare i Surte BK som Johan Ekängen är ny tränare i Surte BK som 
i år gör comeback i bandyallsvenskan efter i år gör comeback i bandyallsvenskan efter 
två års frånvaro.två års frånvaro.


