
BOHUS. När det såg 
som mörkast ut för Ale-
Surte BK spelade laget 
sin mest bländande 
bandy.

Den för många ovän-
tade derbysegern över 
rivalerna från IFK 
Kungälv fick Ale-Surte 
att lämna jumboplat-
sen.

David Eriksson blev 
stor matchhjälte med 
två fullträffar, varav det 
sista var ett solomål 
från halva plan.

Fredagens derby påmin-
de inledningsvis mycket om 
Annandagsmötet med IFK 
Kungälv. Ale-Surte fick ett 
tidigt ledningsmål efter tolv 
minuter. David Eriksson fick 
tag på bollen ungefär vid 
straffpunkten och när gäster-
nas keeper fick vittja nätet ju-
blade Surteklacken mer än 
någonsin tidigare i år.

Kungälvs hörnskytte är 
fruktat och efter 20 minuter 
gick hemmaförsvaret bort sig 
fullständigt. Bollen hamnade 
hos "åldermannen" och skarp-
skytten, Håkan Olsson. Kvit-
terat. Slutet på första halvlek 
var en gastkramning. Kungälv 
skapade mängder av farliga 
situationer, särskilt minns vi 
Mikael Vaihelas friläge som 
tvingade Ale-Surtes suverä-
ne burväktare, Gert Svens-
son, att göra en jätteparad. 
I slutminuten fick IFK sin 
sjätte hörna, bollen återigen 
till Håkan Olsson, men denna 

gång har Gert Svensson läst 
sönder varianten. Benskyddet 
utmed isen räddar hemmala-
get från ett psykologiskt tungt 
baklängesmål.

En jämn första halvlek, 
precis som i förra mötet, fick 
många att med ångest minnas 
kolappsen på Skarpe Nord 
efter paus.  Men det skulle bli  
bättre tider.

Övertygade
– Vi trodde redan innan 

avslag att vi hade en bra chans 
att ta Kungälv. I paus var vi 
övertygade om att lyckas. Vi 
jobbade som ett lag och störde 
dem effektivt genom att 
stoppa dem högt upp i banan, 
berättar en triumferande lag-
kapten, Jouni Lupala.

Andra halvlek blev också 
en stor övertygelse. Ale-Surte 
fick sina mot-
ståndare på 
fall. Mikael 
Lindberg och 
Daniel Grat-
jov, fartku-
lorna i Kung-
älv, raderades ut. I den 65:e 
matchminuten var det istället 
hemmalagets, David Eriks-
son, som satte fart på rören 
från halva plan.

– Det var fritt fram och 
Kungälvsförsvaret var tyd-
ligen säkra på att jag skulle 
spela bollen så när de skar av 
passningsvägarna valde jag att 
gå rakt fram. Fri med målvak-
ten tänkte jag bara; "Sätt den 
på mål", säger matchhjälten.

2-1 stenhårt i taket gav Ale-

Surte andrum och självför-
troende. I slutet av matchen 
tryckte Kexlaget på med allt 
de hade. Sex hörnor varav de 
flesta i slutet gjorde derbyt till 
en sällan skådad nagelbitare.

I slutsekunderna kontrar 
hemmalaget. 
Kevin Sand-
gren rivs ner 
i straffområ-
det.

– Det 
var bara att 

klämma dit den, så otroligt 
skönt, säger straffspecialis-
ten, Lupala.

Jublade ikapp
3-1 till Vildkatterna och gläd-
jen visste inga gränser. Spe-
lare och klack jublade i kapp. 
Segern förde upp Ale-Surte 
från den utsatta jumboplat-
sen i serien.

– Att slå Kungälv är extra 
roligt och det är nog det bästa 
sättet att ge tillbaka till våra 

underbara supportrar på, 
säger Lupala.

Ni har trots ett antal ud-
damålsförluster spelat allt 
bättre, förklara?

– Inställningen är klart 
bättre nu när alla förstår allva-
ret, men jag skulle vilja säga att 
en sån som Anders Petters-
son har stor del i framgång-
en. Att Anders har kommit in 
som en av ledarna runt laget 
har avlastat oss äldre spelare. 
Han snackar med killarna på 
träningar, under matcher och 
bidrar med kloka råd, svarar 
Lupala nöjt.

Tack vare skrällsegern i 
derbyt har Ale-Surte skapat 

sig ett betydligt bättre slaglä-
ge i jakten på ett nytt kontrakt 
i division ett.

– Gripen borta på lördag 
blir inte helt lätt, men under-
skattning är inte ovanligt i 
slutet av säsongen. Gripen har 
säkert tankarna på annat håll 
och vi kommer att ge järnet 
för att säkra kontraktet innan 
hemmamatchen mot Målilla, 
avslutade Jouni Lupala.

Tränare Andrej Pajskin var 
tårögd när segersången ljöd i 
omklädningsrummet.

– Idag spelade killarna 
som ett lag. Tändningen var 
enorm och vårt prekära tabel-
läge hjälpte oss. Vi hade fak-

tiskt de bästa tänkbara förut-
sättningarna för att möta IFK 
Kungälv. Vår taktik att störa 
dem högt upp i banan funge-
rade till 100%, sa Pajskin.

Kan Ale-Surte visa samma 
inställning och fokusering 
lär det inte vara omöjligt att 
Gripen störtar – trots hem-
maplan...
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Ale-Surtes skrällseger 
bäddar för nytt kontrakt

– Jennylund är en spökarena för Kungälv

Johan "Pilen" Larsson var säker på sin sak,att Ale-Surte 
skulle ta minst en poäng mot IFK Kungälv visste han redan 
innan avslag.         Foto: Allan Karlsson

BOHUS. – Jag var säker 
på att vi skulle ta 
poäng, att det sedan 
blev seger är bara 
bonus, säger assiste-
rande tränaren Johan 
"Pilen" Larsson efter 
fredagens derbytriumf.

Jennylundspöket spe-
lade på nytt IFK Kung-
älv ett spratt och laget 
full tungt.

Serietvåan fick inte 
upp farten förrän i 
slutet av matchen 
och då var det försent 
– Vildkatterna hade fått 
vittring på alla poäng.

IFK Kungälv har inte vunnit 
en seriematch på Jennylund 
under hela 2000-talet. I play 
off-spelet 2004-2005 vann 
Kexlaget med 3-1, men det är 
också den enda fullpoängaren 
laget fått med sig från Jenny-
lund. Närmast var laget förra 
säsongen då matchen sluta-
de 3-3.

– Att killarna tänder till lite 
extra i derbymatcherna mot 
Kungälv är ju ingen hemlig-
het, sedan vet vi hur de ska tas. 
Egentligen var vi inte så långt 
borta i första matchen heller 
(9-3), men får de så bra utdel-
ning på sina hörnor är det inte 
mycket att göra, säger Pilen 
Larsson som redan några 
dagar före derbyt utlovade 
Surtepoäng.

Bara ett hörnmål
Utdelningen på hörnor ute-
blev så när på en hörna.

– Det är ruskigt bra gjort 
att bara släppa in ett hörnmål 
mot Kungälv med tanke på att 
de hade tolv chanser.

Ale-Surtes försvar som diri-
gerades framgångsrikt av lag-
kapten Jouni Lupala styrde 
ut Kungälvsanfallarna på kan-
terna och där ute var de täm-
ligen ofarliga.

– Allt funkade verkligen 
idag och egentligen var det 
bara de sista tjugo som var 

oroliga. Med tre man på ut-
visningsbänken är det svårt 
att spela konstruktivt oavsett 
vem som står för motståndet, 
menar Pilen.

Enda orosmolnet var en 
händelse i andra halvlek, där 
måltjuven Kevin Sandgren 
åkte rakt in i planket på ena 
kortsidan.

– Han fick en ordentlig 
smäll på båda knäna. Vi får 
hoppas att det inte är så all-
varligt, kommenterade Johan 
Larsson samtidigt som Kevin 
fick bäras ut till bilen.

Publiken på drygt 550 per-
soner gladdes åt en dramatisk 
tillställning och den största 
delen var också nöjd med ut-
gången.

Idag (läs lördag) kan Ale-
Surte greja nytt kontrakt 
genom att "bara" besegra 
seriesuveränerna Gripen 
borta...

Surtetränaren, Johan Larsson, var poängsäker:

Ale-Surte spelade äntligen som ett lag. IFK Kungälv hade inget motmedel när Vildkatterna 
knöt näven samtidigt. 

David Eriksson svarade för 
två av tre fullträffar när Ale-
Surte lite överraskande hem-
mabesegrade IFK Kungälv.

– David Erikssons solomål i derbytriumfen – karriärens viktigaste
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BANDY
Div 1 södra, fredag 9/2, Jennylund
Ale-Surte – IFK Kungälv 3-1 (1-1)

PÅ JENNYLUND

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE-SURTE – IFK KUNGÄLV

Resultaten avser seriematcher på Jennylund i division ett mellan Ale-Surte 
och IFK Kungälv.
2000-2001: Ale-Surte – IFK Kungälv 5-1
2001-2002: Ale-Surte – IFK Kungälv 5-3
2002-2003: Ale-Surte i division två
2003-2004: Ale-Surte i division två
2004-2005: Ale-Surte – IFK Kungälv 6-4
2005-2006: Ale-Surte – IFK Kungälv 3-3
2006-2007: Ale-Surte – IFK Kungälv 3-1
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TRODDE INTE PÅ PILEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


