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Mikael Fischer och Johan Janebrink hade 
båda efter en stark derbymatch skäl att 
ta i ordentligt när Ale-Surte åter fick till-
fälle att sjunga "Bättre och bättre dag för 
dag". Förhoppningsvis är det sant också.

"Bättre och bättre dag för dag"
– Ale-Surte vann "måste-match" mot GAIS
BOHUS. Det var i prin-
cip vinna eller försvinna 
som gällde i derbyt mot 
GAIS.

Ale-Surtes vildkat-
ter förstod allvaret 
bäst och vann tämligen 
enkelt.

– Det är inte klart än, 
men det är framför allt 
inte kört. Det hade det 
varit om vi förlorat, 
konstaterade en av pla-
nens stora fältherrar, 
Mikael Fischer, 35, efter 
matchen.

Innan matchen låg Ale-Surte 
sist i tabellen. Efter 90 minu-
ter var det ombytta roller. De 
grönsvarta Makrillarna från 
Göteborg är nu ny jumbo. 
Derbyts betydelse gav såväl 
nervositet som extra laddning 
åt spelarna. Ale-Surte hade 
hela sin heder på spel och för-
utom viljan att ta två nödvän-
diga poäng, så ville de absolut 
inte förlora mot fjolårets trä-
nare Michael Hillström som 
nu tränar GAIS.

Hemmalaget fick en dröm-
start, eller vad sägs om 1-0 på 
hörna i den första spelminu-
ten?

– Det var grymt skönt. Vi 
var spända innan och de tidiga 
målen fick oss att slappna av. 
Vi spelar under stor press så 
det var gôtt med en bra start, 
sa backjätten Martin Melan-
der.

Målen, ja. Det small näm-
ligen igen bakom GAIS-mål-
vakten. En knapp kvart var 
spelad när matchens första 
målskytt, Kevin Sandgren, 
åter var på gång. Denna gång 
fick dock Robert Månsby raka 
in målet. Fem minuter senare 
svarade Andreas Keller för en 
av många suveräna uppåkning-
ar längs vänsterkanten. Fram-
för mål väntade David Eriks-
son som bara hade att place-
ra in 3-0.

– Vi står 
upp idag och 
alla tar ett de-
fensivt ansvar, 
sen underlät-
tar det själv-
klart att vi får 
tre snabba mål i en så viktig 
match, menade Mikael Fi-
scher.

I halvlek stod det 5-1 till 
Ale-Surte efter mål av Anders 
Elg och Jouni Lupala (straff 
sedan Andreas Keller rivits 
ner).

Som vanligt för Mellis
Andra halvlek blev mer kamp 
en skönspel. Åtta utvisningar 
varav två på Martin Melander 
som redan hade en från första 
halvlek, vilket gav Surtebacken 
matchstraff i slutskedet.

– En utvisning köper jag. 
De övriga är tveksamma – så 
det är precis som vanligt, log 
en inte alltför bitter buse.

Det rasslade i näten två 
gånger, en gång i vardera mål. 

Jouni Lupala föste elegant in 
en hörna, vilket betydde att 
Ale-Surte faktiskt gjorde mål 
på tre av lagets åtta hörnor.

Det var en stor lättnad i 
Surtelägret efter slutsigna-
len. Segersången "Bättre och 
bättre dag för dag" ekade över 
hela Jennylund.

Har det lossnat nu?
– Det är svårt att svara på. 

Vi har ju spelat bra tidigare i 
år, till exempel hemma mot 
Nässjö, och sedan torskar vi 

direkt i mat-
chen efter. Vi 
får inte suga 
för länge på 
den här kara-
mellen utan 
nu gäller det 

att ladda om. På lördag väntar 
Jönköping borta. En seger där 
skulle sitta fint, svarar Martin 
Melander.

Match i matchen
Det var också en match i mat-
chen mellan Ale-Surtes as-
sisterande tränare, Johan 
"Pilen" Larsson och hans ti-
digare kollega Michael Hill-
ström som nu återfanns i grön-
svart dress.

– Jag vet att Michael inte 
gillar den bandyn vi spela-
de idag. Vi pressade dem hårt 
och gav dem ingen ro. Det var 
skoj, men det är det alltid när 
man vinner. Killarna gjorde en 
beundransvärd insats och spe-
lade enligt instruktionerna, 
ansåg Larsson.

Faktum kvarstår att Ale-
Surtes situation i division ett 
fortfarande är mycket utsatt. 

Avslutningsvis väntar Jön-
köping (b), IFK Kungälv (h), 
Gripen (b) och Målilla (h). 
På förhand känns fyra poäng 
som mest rimligt. Värsta kon-
kurrenten GAIS har Kålland 
(h), Frillesås (b), Tranås (b) 
och Gripen (h). Programmet 
känns lättare än Ale-Surtes, 
men Makrillarna ska trots allt 
vinna tre av fyra matcher om 
Vildkatterna tar sina "givna" 
fyra poäng för att hänga kvar.

Det tror väl inte ens en 
trogen GAIS-klack på?

SURTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kramkalas mellan liraren Robert Månsby och "busen" Martin 
Melander, som trots matchstraff, sken som en sol efter tri-
umfen mot GAIS.

BANDY
Div 1 södra, onsd 31/1, Jennylund
Ale-Surte – GAIS 6-2 (5-1)

Foto: Allan Karlsson
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BOHUS. Projekterings-
planen är klar. Rit-
ningar och tidsplan 
likaså.

Det enda som inte 
är klart när det gäller 
Bandyhuset är finan-
sieringen.

Den viktigaste pus-
selbiten.

Innan onsdagens derby mot 
GAIS bjöd Ale-Surte in till 
sponsorträff. Där redogjorde 
Christian Fischer för klub-
bens framgångsrika ung-
domsverksamhet, Martin 

Storm om sponsorarbetet 
och Lennart Olsson om 
planerna på Bandyhuset.

Den sista punkten tilldrog 
sig störst intresse.

– Vi har lyckats skapa ett 
koncept för en bandyhall 
som är sensationellt billig 
och många andra klubbar 
hör nu av sig till oss. Vi be-
räknar att själva hallbygget 
kommer att landa på cirka 
16 miljoner. Andra klubbar 
pratar om 100-200 Mkr, av-
slöjade Olsson.

Trots den lilla prislappen 
kvarstår frågan hur Bandy-

huset på Jennylund ska fi-
nansieras.

– Jag kan bara säga att det 
ordnar sig. Vi jobbar på två 
olika alternativ och det ser 
ljust ut, sa ordförande Rolf 
Engström.

Problemet nu är att det är 
bråttom. För att Bandyhuset 
ska stå klart till nästa säsong 
krävs att läktare och spea-
kerbås kan rivas i mars. Dit 
är det bara en månad, men 
Engström verkar säker på sin 
sak. Förhoppningsvis vet han 
något som ingen annan vet.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Finansieringen av Bandyhuset fortfarande oklar

Andreas Keller var på sitt bästa bandyhumör 
och svarade för en assist och skapade i denna 
situation en straff för Surte.


