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BOHUS. Isen fryser 
redan i Ale Arena.

Tur är väl det för Sur-
te BK ser hetare ut än 
på länge.

– Jag är väldigt nöjd 
med truppen och den 
inställning som killarna 
har visat under hela 
försäsongen, säger en 
förväntansfull tränare, 
Jonny Samuelsson.

Det fi nns anledning till op-
timism i Surte Bandyklubb. 
Fjolårets talangfulla trupp 
har spetsats med fl era namn-
kunniga nyförvärv. Elitse-
riemeriterade spelmotorn 
Olle Hultqvist är en av tre 
spelare från Gais. Från sam-
ma klubb har ytterligare två 
lirare anlänt och från serie-
konkurrenten IFK Motala 
har målskytten Jonas Tell 
anslutit.

– Det är naturligtvis spela-
re som kommer att göra stor 
nytta hos oss. Elitserierutin 
är precis vad vi behöver för 
att fortsätta utvecklas som 
lag, säger Jonny Samuelsson 
som tog över tränarskapet i 
Surte efter halva säsongen 
förra året.

– Det känns väldigt bra 
att få vara med från början 
i år. Jag tror inte att jag har 
ändrat så mycket när det gäl-
ler själva träningsuppläggen, 
men vi har ett tydligt fokus 
på kvalitet. Gör du inte öv-
ningarna på rätt sätt spelar 
det ingen roll hur länge el-
ler ofta du gör dem. Hittills 
har jag imponerats enormt 
av den inställning som hela 
truppen visat. Jag försöker 
tänka långsiktigt, att bygga 
ett lag med god sammanhåll-
ning och stor gemenskap. 
Jag hoppas det ska leda till 
att man vill fortsätta utveck-
las i klubben. Det är svårt att 
skapa resultat på ett år, men-
ar Jonny. 

Surte BK har precis som 
i fjol anmält två seniorlag 
till seriespel. A-laget spelar 
i allsvenskan och Vildkatter-
na (B-laget) mäter i år kraf-
terna i division ett. För att 
klara det beslutade klubben 
att bredda spelarmaterialet. 
Totalt förfogar Surte nu över 
44 spelare.

– Egentligen skulle vi 
kanske behövt ett tredje lag, 

men det klarar vi inte av att 
organisera. Det skulle dess-
utom vara för dyrt. Att vi har 
blivit så många beror bland 
annat på att vi fi ck sex killar 
från IFK Kungälvs tidigare 
P-20-lag. Vi ser det här som 
ett angenämt problem, säger 
Carl Ahlgren, ordförande i 
klubben.

Det fi nns således både en 
bredd och en spets i årets 
Surte, men Jonny Samuels-
son vill inte dra för stora väx-
lar av att årets förutsättning-
ar ser bättre ut än på länge.

– Vi är inte etablerade i 
allsvenskan än och i fjol såg 
vi hur ojämna vi var. Det 
straffade oss. Vi har mycket 
att jobba med, i princip alla 
detaljer kan bli bättre. Det är 
jag också övertygad om att 
vi kommer att lyckas med, 
men frågan är hur bra vi blir 
i år? Serien ser väldigt jämn 
ut, men vi har ett framtids-
lag och det ska bli kul att se 
vilken nivå vi når. Helt klart 
är att vi har ett framtidslag. 
Medelåldern är runt 23 år, 
säger Jonny.

Känner sig fräscha
Försäsongen har bestått av 
främst fysträning tre gånger 

i veckan samt ett individuellt 
pass. Spelarna har också haft 
ett par ispass på liten rink.

– Spontant säger killarna 
att de känner sig väldigt frä-
scha. Den 20 september har 
vi vår första träningsmatch 
i Ale Arena. Rivalerna från 
Kungälv gästar oss. Det ska 
bli kul att se var vi står. Sedan 
har vi planerat in ytterligare 
sju matcher, de fl esta mot lag 
i vår serie, men också mot ett 
ryskt lag.

Summera dina intryck, 

vad kan vi hoppas på?
– Det ser bra ut. Jag har 

inget att klaga på. Nu ska vi 

bara få ihop det. Det är mör-
dande konkurrens om varje 
position.

Med andra ord, den som 
överlever får se hur det går...

JONNY SAMUELSSON

Ålder: 51

Bor: Nödinge

Yrke: Styr- och reglerelek-

triker

Klubbar som spelare: Nö-

dinge, IFK Kungälv, Ale-Surte 

SK.

Klubbar som seniortränare: 
IFK Kungälv (assisterande), 

Surte BK 2013-

Sveriges bäste bandyspelare: 
”Det är stenhårt mellan Daniel 

Berlin och Per Hellmyrs”.

Surtes bästa genom tiderna: 
”Det är så många…jag väljer 

att nämna några; Harri 

Bergbacka, en ikon, Tommy 

Rosberg, vassast av dem 

alla, Claes-Olof Arvidsson, en 

legend, och Peter Karlsson, 

en måvaktsfantom vi aldrig 

glömmer”.

Surteanda: ”Då syftar du nog 

på gemenskap, för det präglar 

verkligen det här laget”.

Förväntansfullt i Surte BK

Jonny Samuelsson gör sin andra säsong som tränare för Surte BK, den första som huvudansvarig från start. Förra året tog han vid när dåvarande tränaren Johan 
Ekängen tvingades flytta till Karlstad.

SURTE BANDYKLUBB

Serie: Allsvenskan södra

Tränare: Johnny Samuelsson, 

lagledare Peter Lindström, 

målvaktstränare Gert Svens-

son.

Förluster: Ante Grip, Frillesås 

BK, Nils Sigurd, slutar, Olle 

Smedberg, slutar.

Nyförvärv: Olle Hultqvist, 

Gais, Anton Lööf, Gais, Måns 

Lundvall, dito, Mattias Timan, 

Gripen BK, Jonas Tell, IFK 

Motala, Marcus Blickander, 

Frillesås, Peder Remman, 

Nässjö IF. Dessutom har sex 

spelare från IFK Kungälvs 

P20-lag skrivit på för SBK.

Målsättning: ”Hänga kvar, men 

målet kan förändras längs 

resans gång”.

Seriefavoriter: ”Gripen BK, 

Nässjö och Jönköping har alla 

starka trupper”.

Seriepremiär: Gripen BK hem-

ma onsdag 12 november.

Placering i fj ol: 7:a i all-

svenskan södra.
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Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance!
Söndagar Älvängen Folkets hus, start 21 sept
Prova-på söndagen den 14 sept kl.15.30 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45, Nivå 2–3 19.00–20.30

Fredkullasalen, Kungälv  
Nivå 1 måndagar kl.18.30-20.00 start 22 sept
Grundkurs/nybörjare torsdagar kl.18.30-20.00 start 25 sept 
Prova-på torsdagen den 18 sept kl. 18.30

Dansa med oss

 I samarbete med:

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se

– Stenhård konkurrens i bred trupp

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Startar i oktober
Boll & Lek

NU ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
Kolla på vår hemsida 

för träningstider 
www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 
kl 19.00 på Forsvallen


