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BOHUS. Spänt, nervöst, 
dramatiskt – och helt 
underbart!

Ale-Surtes premiär-
match i nya bandyhuset 
var mästerligt regis-
serad.

Vildkatterna visade 
hög moral och hämtade 
upp fyra underlägen 
innan nyförvärvet 
Johan Grahn satte 
spiken i kistan i slutmi-
nuterna.

Det drogs en lättnadens suck 
– eller rättare sagt – det drogs 
många lättade suckar i Ale-
Surtes omklädningsrum efter 
den känslosamma premiär-
matchen.

– Det har varit en enrom 
press på killarna. Första mat-
chen i nya huset, över tusen 
personer på läktaren och ett 
motstånd som vi inte visste så 
särskilt mycket om. Jag är oer-
hört nöjd med lagets moral. De 
vägrade ge sig, trots att spelet 
haltade, sam-
manfattade 
tränare Jan-
Åke Widman 
sina intryck.

Flera spela-
re bekräftade nervositeten och 
de högt ställda förväntningar-
na.

– Intresset är stort i Surte 
och det är klart att vi spelar 
under press i en premiärmatch 
i en ny arena. Vi ville till varje 
pris vinna och 
nu gjorde vi 
det. Segern ger 
oss arbetsro, 
säger tvåmåls-
skytten och Vä-
nersborgsför-
värvet Mathias 
Andersson.

Du är värvad 
som målskytt?

– Ja, det är väl så och därför 
är det extra skönt att få levere-
ra direkt, svarar Mathias som 
missat de flesta av tränings-
matcherna på grund av en ond 
bröstmuskel.

Det började annars oroväck-
ande. Gästande Tjust åkte bäst 
skridskor och körde stundtals 
rakt igenom surteförsvaret. 0-
1 och premiärmålet i bandyhu-
set signerades Dan-Inge Jo-

hansson och 
kom redan i 
tredje minu-
ten. Kvitte-
ringen dröjde 
en knapp kvart 

och det var Andreas Keller 
som spelades fram av planens 
främste, Joakim Strömbäck.

Nytt underläge bara några 
minuter senare, men också en 
ny kvittering. Denna gång var 
det formationen Mathias An-

dersson och 
passningsge-
neralen Joakim 
Strömbäck som 
slog till. Den 
firman lär bli 
framgångsrik.

Ale-Surte 
tar ledning-
en för första 

gången, då 
Johan Grahn dundrar in en 
straff efter 36 minuter.

Ledningsmålet var inte väl-
förtjänt. Gästerna hade bränt 
friläge och två straffar. Tjust 
borde ha lett i halvlek, men 

fick nöja sig 
med 3-3 efter 
att ha utnytt-
jat sin femte 
hörna.

Mathi-
as Andersson 
slog till tio 
minuter in i 
andra halvlek 
och nu vän-
tade många 
på ett hem-
maryck. Allt-
för många fel-
pass och indi-
viduella miss-
tag gav Tjust 
möjligheten 
att komma 
igen. Kvitteringen och gäster-
nas ledningsmål kom i tät följd. 
Ett annat nyförvärv, Kjetil 
Bergh gladde alla surtehjär-
tan då han tog vara på den elfte 
hemmahörnan.

Dessvärre fortsatte gäster-
na att åka obehindrat genom 
Ale-Surtes bleka försvar. 6-
7 när åtta minuter återstod 
kändes som en dolk mitt i pre-
miärfesten.

Men säg den vildkatt somo 
ger sig. Ale-Surte kom igen. 
Anförda av lagkapten Anders 
Pettersson vars frislag upp 

i krysset till 7-7 gav laget ny 
energi. Med några få minuter 
kvar attackerade ånyo Mathi-
as Andersson från vänster, spe-
lade in bollen i straffområdet 
där Johan Grahn på sitt tredje 
försök fick bollen i nät. 

Resten är historia.

Välregisserad premiär

Lagkapten Anders Pettersson dundrade in ett frislag från Lagkapten Anders Pettersson dundrade in ett frislag från 
20 meter. Målet betydde viktiga 7-7.20 meter. Målet betydde viktiga 7-7.

Vad gillar du 
bandyhuset?

Torleif Eklund, allsångsledare 
i Ale-Surte BK:
– Det är helt sanslöst, helt fantastiskt. 
Vem kunde tro det här? Nu gäller det 
att skörda väl och dra nytta av huset. 
Det ställer även fortsättningsvis stora 
krav på klubben. Vi är långt ifrån fär-
diga. Det ska bland annat byggas toa-
letter. Att den här drömmen till sist 
blev verklighet bygger enbart på den 
fantastiska sammanhållning som vi 
har i klubben – vi har så otroligt skoj 
ihop. Idag känns det extra kul att vara 
här och se alla gamla bekanta ansik-
ten dyka upp.

Stig Fredriksson, kommundi-
rektör i Ale:
– Huset är imponerande att skåda. 
Klubbens medlemmar har svarat för 
en stark insats och huset blir förhopp-
ningsvis en stor tillgång för Aleborna. 
Matchen är dessutom väldigt spän-
nande att se.

Helene Ramert, ekonomichef 
i Ale kommun:
– Det är första gången som jag är på 
bandy. Jag förstår inte alla regler, men 
det är en stark upplevelse att vara med 
på invigningen. På sikt är det väl bara 
att acceptera att bandy är en inom-
hussport.
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BANDY
Allsvenskan södra, lörd 17/11
Ale-Surte BK – Tjust 8-7 (3-3)

Johan Grahn, två mål.

Värvad som målskytt. Mathias Andersson Värvad som målskytt. Mathias Andersson 
gjorde ingen besviken. Facit; två mål och en gjorde ingen besviken. Facit; två mål och en 
matchavgörande assist.matchavgörande assist.

Välj transporter 
med hög kvalitet

Svenska åkeriföretag ligger långt framme när 
det gäller att arbeta med kvalitet, miljö och 
trafiksäkerhet. Många arbetar dessutom med 
ledningssystem för miljö, kvalitet och arbets-
miljö enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, 
AFS 2001:1 samt trafiksäkerhet enligt Sveriges 
Åkeriföretags trafiksäkerhetsprogram som 
bygger på ISO- standarden. 

Med Sveriges Åkeriföretag som kontrollinstans 
säkerställs ledningssystemens utveckling. Ett 
certifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag 
garanterar att åkeriföretaget har ett fungerande 
ledningssystem i ständig förbättring enligt 
respektive ISO-standard.

LBC VÄST AB har fastställt alkohol- & drog-
policy och installerar ALKOLÅS i alla lastbilar 
under 2007/2008.

För information kontakta Jonny Thim

Tel 0303-72 78 64 eller 
jonny.thim@lbcvast.se

ISO-certifikat utmärker 
företag som ständigt förbättrar

KUNGÄLV 0303-921 30 STENUNGSUND 0303-885 70
www.perssonhyrmaskiner.com

Vi bygger ny uthyrningsdepå vid
Kungälvs norra infart.

En modern uthyrningsdepå för
mark, bygg och vvs – nära dig!


