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BOHUS. Ett vilt käm-
pande Ale-Surte BK 
hade mycket god 
skärpa i första halvlek, 
men ideliga utvisningar 
knäckte dem under den 
andra. 

442 bandyentusi-
aster behövde varken 
trotsa regn eller blåst 
för att se Frillesås åka 
ifrån ett decimerat 
hemmalag efter paus.

Att matchen spelades 
i bandyhuset var en av 
få ljusglimtar för hem-
mapubliken.

Inledningen av matchen 
följde förhandstipsen på ett 
rappt, skridskoskickligt Fril-
lesås BK och bortalaget skapa-
de inte mindre än tre hörnor 
under mat-
chens första 
skälvande mi-
nuter. Ale-
Surte drog på 
sig en lagvar-
ning i sam-
band med en av dessa, men 
bara ögonblicket senare ska-
pade man själva en hörna efter 
en blixtrande kontring. En 
hörna som sveptes in av mat-
chens lirare i hemmalaget, yt-
terst kompetente anfallaren 
Johan Grahn. En riktig kall-
dusch för gästerna, som haft 
klart kommando så långt.

Jämnare spel
Nu följer en period med pend-
lande, ibland flipperliknande 

spel utan riktigt fokus. Surte 
har dock hittat ett spel som gör 
att de är väl med i drabbning-
en, trots att det fortfarande är 
Frillesås som har den vassare 

udden framåt. 
Bortalaget får 
ett tveksamt 
friläge av-
blåst, man är 
nära att kvit-
tera på back-

sjabbel från Ale-Surte och 
till slut kommer så, på hörna 
nummer sex i den tjugoandra 
matchminuten, 1-1 av Daniel 
Nilsson. Ett mer slumpartat 
mål, känns det som, men inte 
på något sätt orättvist. På tal 
om slumpartat, hemmala-
gets 2-1 bara fåtalet minu-
ter senare, uppkommer på en 
långboll som förvaltas väl av 
Grahn som petar in sitt andra 
och, skulle det visa sig, sista 
mål för dagen.

I och med första halv-
leks sista kvart så börjar dock 
Surtes undergång. Man får två 
man utvisade, Joakim Ström-
bäck åker dessutom på match-
straff, vilket ökar bördan på 
de återstående tio spelarna 
på isen. Frenetiskt kämpande 
och med ypperligt målvakts-
spel av Gert Svensson lyckas 
dock inte de gulblå stå emot 
halvleken ut. På Frillesås tret-
tonde (!) hörna kvitterar gäs-
ternas Nicklas Svensson.  

Matchens andra 45 minu-

ter skulle komma att präglas 
av ytterligare utvisningar för 
hemmalaget och en viss upp-
givenhet. 

Rycket
Man står emot bra fram till den 
54:e matchminuten då Ale-
Surte får Mikael Fischer ut-
visad. Två minuter senare har 
Frillesås ledningen för första 
gången i matchen. Surte får 
ytterligare spelare utvisade 
(vid ett par tillfällen såg det 
nästan ut som tv-kväll borta i 

soffan som utgör utvisnings-
bås) och det märks att hoppet 
börjar tyna bort. 2-4 kommer 
som ett brev på posten, snabbt 
följt av 2-5, 2-6 och 2-7. Slutet 
av matchen blir urvattnat och 
avslaget, med envisa hejaram-
sor från den lilla, men ener-
giska bortaklacken. 2-8 i slut-
minuterna går i det närmaste 
obemärkt förbi.  

Resultatet till trots så är 
det naturligtvis en oerhörd 
fördel för bandyn i Västsve-
rige i allmänhet och för Ale-

Surte i synnerhet att ha detta 
imponerande bandyhus till 
sitt förfogande. Inte minst en 
dag som denna då regnet stri-
lade ner med full kraft.

Hur som helst, tre matcher, 
två segrar – helt okej.

NIKLAS FORSBERG

Bandyhuset – enda ljusglimten

Ale-Surtes skyttekung, Johan Grahn, håller snittet med två mål per match. Dessvärre räckte inte det i lördags, då Grahn blev 
lagets enda målskytt. Frillesås var det hetare laget och vann med 8-2.
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"Utvisningarna knäckte oss"
BOHUS. Att matchen 
mellan Ale-Surte och 
Frillesås skulle bli tät 
och jämn var väntat.

Därför blev domarens 
matchstraff på hemma-
liraren, Joakim Ström-
bäck, redan efter en 
halvtimme avgörande.

Men varför åkte han 
ut?

– Jag gestikulerade och sa "oj, 
oj, oj". Det räcker numera. De 
har skärpt reglerna och du får 
inte visa några känslor på isen. 
När domaren har visat kortet 
är det bara att åka och sätta 
sig, säger huvudpersonen 

tillika nyförvärv från Kalix, 
Joakim Strömbäck.

Domarens beslut blev mat-
chavgörande, men bedöm-
ningen kunde lika gärna ha 
varit en annan.

– Jag stänger min kant 
och Frillesåsspelaren försö-
ker hoppa över mig. Doma-
ren dömer det som bentack-
ling, men egentligen gör jag 
ingenting förutom att jag står 
ivägen, säger den 26-årige 
norrlänningen.

Händelsen utspelade sig 
efter en dryg halvtimme. Att 
spela med en man mindre 
resten av matchen blev en 
övermäktig uppgift. Än svåra-
re blev det tio minuter in på 

andra halvlek då både Mikael 
Fischer och Martin Melan-
der visades ut.

– Att spela med tre man 
mindre mot Frillesås är vi 
självklart inte kapabla till. Vi 
är jämnstarka från början och 
har inte råd att ge dem han-
dikapp, säger Ale-Surtes lag-
ledare Johan Larsson.

Hemmalaget var för övrigt 
inte helt till freds med domar-
paret Ove och Per Adolfs-
son.

– Jag tycker vi åker på ett 
par tveksamma domslut som 
blir väldigt avgörande. Dels 
matchstraffet på Strömbäck 
dels utvisningen av Mikael 
Fischer där han är bollföra-

re och dessutom tilldöms fri-
slag i samma situation, påpe-
kar Larsson.

Totalt fick hemmalaget 70 
utvisningsminuter och även 
om botbänkens skinnsoffa är 
bekväm så är det inte där Ale-
Surte ska bärga poängen.

Joakim Strömbäcks match-
straff var lindrigt och därför 
spelar Ale-Surtes nya kärn-
kraftverk på mittfältet även 
i lördagens bortamatch mot 
Målilla.

Innebandy Damer division ett

Gör som Surte
– Åk med Surte buss

Innebandy Damer division ettLördag 8 december kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs IBF Göteborg

Älvängen

Söndag 9 december kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs KFUM Malmö

Matchstraffet på Joakim Strömbäck efter en halvtimmes spel 
blev tillsammans med utvisningarna på Martin Melander och 
Mikael Fischer avgörande när Frillesås gick från 2-2 till 7-2.

Domaren hamnade i fokus 
under matchen och besluten 
gynnade sällan Ale-Surte.

BANDY

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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BANDY
Allsvenskan södra, lörd 1/12
Ale-Surte BK – Frillesås 2-8 (2-2)


