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Parkera på grusplan vid hallen
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Olle Hultqvist är tveklöst 
Surte BK:s hetaste ny-
förvärv med stort spel-
sinne och värdefull elit-
serierutin från Gais.

Olle vill styra i Surte

GÖTEBORG. Efter en 
tung fj olårssäsong med 
degradering är det ett 
nytänt Ale IBF som tar 
sats i division tre.

En stabil insats gav 
tre poäng i bortapremi-
ären mot IBF Göteborg.

Tränare Tobias 
Hellman var försiktigt 
positiv efteråt.

– Det är alltid skönt att vin-

na en premiär och få med sig 
tre poäng, men det var ingen 
större innebandy. Tempot 
var lågt och det var mycket 
ställningskrig. Vår första-
kedja med Alexander Sö-
rensen, Fredrik Herlogs-
son och Mattias Hansson 
var giftig och skapade en hel 
del. Den blir intressant att 
följa i vinter, men effektivi-
teten måste bli bättre.

Hellman leder Ale IBF:s 
nysatsning i trean tillsam-
mans med Martin Eriks-
son. Båda ingår också i trup-
pen, men i premiären var det 
bara Martin som spelade.

– Jag utgår från att inte 
behövas, men får vi skador 
och ont om spelare är jag 
tillgänglig. Nu är målet att 
slussa in nästa generation 
spelare. De unga ska priori-

teras, menar Hellman.
Någon spelarbrist behö-

ver han nog inte oroa sig 
över. Ale IBF har 30 seni-
orspelare i truppen och ett 
snitt på 25 tränar varje gång. 
Mattias Hansson, Alexan-
der Sörensen och Rasmus 
Nordgren har alla återvänt 
till klubben och spetsar till 
truppen.

– Nu vill vi satsa på de 

killar som verkligen vill att 
Ale IBF ska skörda sportsli-
ga framgångar. De som har 
hjärta för klubben. Vi mås-
te få en kontinuitet, säger 
Hellman.

Ale IBF kom till serie-
premiären i Torpahallen 
utan att ha spelat en enda 
träningsmatch. Laget kunde 
utan att ha imponerat gå till 
den första periodvilan i led-

ning 2-1.
IBF Göteborg tog tillba-

ka initiativet och när sista 
akten skulle inledas hade de 
vänt till 3-2.

– Vi kom igång i tredje. 
Det var bättre energi i laget 
och vi lyckades vända på ste-
ken, men det var inte mer, 
avslutar Tobias Hellman.

Klubben har bestämt sig 
för att bygga långsiktigt och 
visionen är att återta en plats 
i division två. Återstår att se 
när?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

OLLE HULTQVIST

Ålder: 27 år.

Yrke: Egen företagare. Driver ”Södra 

vägens Smörrebröd” i Göteborg.

Bor: Göteborg.

Klubbar: Vetlanda BK, Skirö, Gais. 

ungdomslandslagen U15 och U17.

Favoritposition: ”Vill vara delaktig i 

spelet så visst trivs jag på mittfältet”.

Seriefavorit: Gripen/Trollhättan.

Det bästa jag vet: En riktigt god 

middag en sommarkväll med nära 

och kära.

Det värsta jag vet: Att inte få äta.

Förebild: Bruce Springsteen.

Bonusfakta: Son till tidigare förbunds-

kaptenen Kent Hultqvist.

BOHUS. Surte BK slipar 
formen inför den all-
svenska bandypremiä-
ren.

En av nycklarna till 
framgångens dörr har 
nyförvärvet Olle Hult-
qvist.

– Jag hoppas kunna 
bidra till att utveckla 
den talang som fi nns i 
klubben och självklart 
prestera själv, säger 
han.

Var står Surte BK inför årets 
bandyallsvenska? Den frå-
gan är det ingen som rik-
tigt vill eller kan svara på. 
Att det fi nns mycket som 
ser spännande ut råder det 
ingen tvekan om. Det mest 
intressanta är tveklöst en 
smålänning som säljer dans-
ka smörrebröd på dagarna, 
har ett förfl utet i Gais elitse-
rielag, men kunde lika gärna 
varit elitfotbollsspelare. Olle 
Hultvist var med och spelade 
upp grönsvart till bandyeli-
ten, men när verksamheten 
lades ner riktades blickarna 

norrut.
– Det fanns andra alter-

nativ, men då hade jag varit 
tvungen att fl ytta och det vil-
le jag inte. Surte har jag mött 
många gånger, känner killar 
som har spelat där och sen 
har de ju en hall. Nej, det var 
inte svårt att välja Surte, sä-
ger Olle som redan har blivit 
imponerad av klubben.

– Det fi nns ett härligt en-
gagemang runt laget och det 
är en skön stämning i trup-
pen.
Vad skiljer allsvensk bandy 
mot elitserien?

– Framför allt så är det 
tempot och spetskvalitén i 
avgörande spelsekvenser.

Vilken roll Olle Hult-
vist kommer att ha i Surtes 
lagbygge är inte helt klart. 
Han har testats på lite olika 
positioner, men avslöjar för 
tidningen att han trivs bäst i 
mittens rike.

Blick för spelet
– Jag vill gärna vara med och 
styra upp spelet. Dessutom 
tror jag att jag gör bäst nytta 
där. Min styrka ligger just i 
passningsspel och med åren 
har jag väl fått en hyfsad 
blick för vad som ska göras 
där ute.

Surte förfogar i år över en 
rekordstor trupp med ett 40-
tal spelare.

– Det är en utmaning. På 
något sätt måste vi lyckas 
spela samman ett lag samti-
digt som alla behöver spel-
tid. Det har blivit en del 
skiftande, men snart måste 
vi sätta laget, säger Olle som 
länge sågs som en jättetalang 
och var given i U15- och 
U17-landslaget.

– Men jag valde fotbollen. 
Det blev spel i Myresjö i di-
vision 1. Jag tog ett uppehåll 
från bandyn i tre år, men när 
vi fl yttade till Göteborg och 
Michael Hillström, träna-
re i Gais, hörde av sig kom 
suget tillbaka. Resan med 
Gais blir ett bestående min-
ne. Det blev tre fantastiska 
år i elitserien. Jag hoppas få 
vara med om något liknande 
med Surte. Målet ska i alla 
fall vara att hela tiden bli ett 
snäpp bättre så får vi se vart 
det slutar, säger Olle Hult-
vist.

I fredags fi ck Surte ge sig 
mot IFK Kungälv (3-8) och i 
lördags var det seriekollegan 
Boltic som tryckte till hem-
malaget med 4-3.
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Träningsmatcher
Surte BK – IFK Kungälv 3-8

Surte BK – IF Boltic 3-4

BANDY

Ale IBF vann i premiären

Division 3 Göteborg
IBF Göteborg – Ale IBF 5-7

INNEBANDY

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 kl 13:40                   
NÖDINGE – KÄRRA HF
Dam div 2 kl 15:00                   
NÖDINGE – TORSLANDA HK

Varmt 
välkommen

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 12 OKTOBER

ALE KULTURRUM

EL FIXARNA I ALE

HEMMAPREMIÄRER 
FÖR ALE HF

www.laget.se/alehf

Div 4 Herrar 
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

Söndag 12 oktober kl 16.45
ALE HF – BACKA HK

Div 4 Dam 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Söndag 12 oktober kl 13.45
ALE HF – JÄRNVÄGEN FF

- ÄLSKA HANDBOLL


