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FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

Ge ditt badrum 
ett lyft!

Just nu

30%
RABATT

mot ord. pris

BADRUMS-
INREDNING 

KÄLLA

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER!
I kreativa och inspirerande miljöer bjuder vi in dig att botanisera 
i vårt sortiment. Välkommen!

MIX skjutdörrar
upp till 

35%
RABATT

Våren är snart
här, kom och 
prata uterum 

med oss!

GÖTEBORG, Tagene (i Plantagens butik)
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

Vilken är Surtes största 
bandyprofil genom tider-
na?
– Jag vill framhäva tre pro-
filer. Klas-Olof Arvidsson, 
som var en fantastisk lirare 
på sin tid, Harri Bergbacka, 
som var oerhört allround, 
samt Tommy Rosberg. 
Tommy var oerhört stark 
och sköt skarpt.

Handen på hjärtat, ska 
bandy spelas utomhus eller 
inomhus?
– Inomhus, utan tvekan. Det 
blir mer rättvisa förutsätt-

ningar. 

Ditt starkaste bandymin-
ne?
– Det var när vi gick upp i 
högsta serien och mötte Väs-
terås i kvalet på Ruddalen. Vi 
snackar 70-talet. De hade ett 
jättebra lag med spelare som 
”Prinsen” Eriksson. Året 
därpå slog vi Västerås igen, 
då i Allsvenskan. Det är star-
ka minnen.

Du jobbar med bandyn, din 
son spelar bandy, din dot-
ter tränar klubbens damlag 
där ditt barnbarn är 
målvakt och mågen slipar 
skridskor. Pratas det något 
annat än bandy hemma hos 
familjen Janebrink?
– Nej! Det skulle vara ha-
vet och båtar i så fall. När 
jag börjar analysera bandy-
matcher vid köksbordet då 
går frugan. Hon säger att jag 
ska sluta säga: ”Förr gjorde 
vi så”.

Vad krävs för att Surte ska 
spela i högsta serien igen?
– Först och främst måste det 
in fyra-fem miljoner kronor. 

Det kan jag säga att det är 
vi mil ifrån idag. Sportsligt 
tycker jag att ungdomsverk-
samheten börjar bli bättre 
och bättre. I övrigt brukar 
ju det vara populärt att säga 
att man behöver förstärka 
med en spelare i varje lagdel. 
Vi hade behövt två spelare i 
varje lagdel.

Din favoritarena?
– Frånsett Ale Arena så är 
det den gamla utomhusare-
nan i Nässjö – Skogsvallen.

Vad innehåller Ingvars 
bandyportfölj?
– När vi spelar hemma, så 
hinner jag bara se andra 
halvlek. Det är mycket som 
ska fixas, alltifrån insläpp till 
korvar och vad det nu kan 
vara. Åker jag bort så har jag 
gärna med mig en öl och Jä-
germeister i portföljen. 

Vad är drivkraften i arbetet 
som kanslist på Paradis-
gården?
– Alla kontakter, folk jag 
träffar och de som ringer. 
Det är bara positivt!

JONAS ANDERSSON

Ingvar – en
sann bandyvän

Ingvar Janebrink har vikt sitt liv åt bandyn i allmänhet och Surtes bandylag i synnerhet.
Han var med och byggde Jennylunds konstfrusna isbana, som sedermera blev Ale Arena.

Det blev över 35 år i styrelsen för den stolta bandyklubban innan han tog över  
som kanslist för nio år sedan.

INGVAR JANEBRINK

Ålder: 63.
Bor: Surte.
Familj: Hustrun Lena, bar-
nen Johan och Anna.
Intressen utöver bandyn: 
Havet.
Sveriges bästa bandyspe-
lare just nu: Patrik Nilsson i 
Sandviken.
Så går det för Surte BK i 
år: Jag hoppas vi ska klara 
oss kvar i serien utan att 
behöva kvala.

VECKANS PROFIL


