
BOHUS. På Annandag 
jul strålar Ale-Surte 
BK och IFK Kungälv 
samman i årets första 
derby.

Då kommer Vildkat-
terna att vara vassare 
än idag.

Nils Wikström, 23, 
mittfältare från IFK 
Vänersborg lånas in.

Nils Wikström från Kalix har 
blivit övertalig i Vänersborgs 
elitserielag, därför har både 
klubben och han själv sökt 
andra alternativ.

– Jag måste få speltid för 
att utvecklas. Sitta på bänken 
eller stå bredvid ger ingen-
ting, säger Nils till lokaltid-
ningen.

Han har redan hunnit vara 
med på ett par träningspass 
och gillar upplevelsen.

– Det är ett härligt gäng. 
De verkar ha väldigt roligt 
ihop och med en inomhushall 
har vi suveräna förutsättning-
ar. Det kan bära långt, menar 
Wikström.

Redan på lördag (15/12) är 
Vänersborgsmittfältaren med 
norrländsk brytning spelklar 
för Ale-Surte. Det innebär 
troligen debut borta mot Lid-
köping.

Nils Wikström var på plats 
och såg Gaismatchen.

Vad tyckte du?
– Det var okej, men vi 

gjorde det lite onödigt svårt. 
Vi kom inte upp med laget 
tillräckligt högt i banan och 
då blir det inte så lätt, svarar 
han.

Vad kan du tillföra Ale-
Surte?

– Förhoppningsvis har jag 
ett bra tempo i kroppen, en 

del spelidéer från Vänersborg 
och sen handlar det väl för 
mig att precis som alla andra 
att kämpa hårt.

Lars-Erik Einarsson, an-
svarig för A-lagsverksamhe-
ten i Ale-Surte, myste i kor-
ridoren.

– Nils kommer att höja 
nivån på laget väsentligt. Han 
är en suverän skridskoåkare 
och redan nu vågar jag säga 
att han blir ett av våra abso-
lut bästa nyförvärv.

Värvningen kan bli kortva-
rig. Lånet sträcker sig näm-
ligen bara till 12 januari, sen 
måste Vänersborg bestämma 
om de vill ha Nils med sig i 
elitserien.

Med fem etablerade nyförvärv 
och egen inomhusarena gick 
förhandstipsen i dur. De po-
sitiva tongångarna finns fort-
farande kvar, men Ale-Surtes 
spel ifrågasätts alltmer från 
läktarhåll.

Onsdagens 
möte med 
Gais borde ha 
varit en expe-
ditionsaffär. 
Det trodde alla 
utom hemma-
tränaren, Jan-Åke Widman.

– Det blev ungefär den 
matchbild som vi hade förvän-
tat oss. Vi spelar i ett geting-
bo där alla kan slå alla. Just nu 
vill vi lite för mycket och det 
blir extra tydligt under hem-
mamatcherna. Borta mot Ot-
terbäcken och Målilla har det 
sett betydligt bättre ut.

I bandyhuset har publiken 
mest fått se felpass, långbollar 
utan adress och spelare som ser 
ut att ha tränat utan boll.

– Det hackar i maskineriet, 
men vi får inte glömma att det 
är nästan ett halvt nytt lag som 
ska lära känna varandra, menar 
Widman.

Just en felpass gav Gais 
Peter Hellström fritt fram 
att skjuta 1-0 efter drygt tio 
minuter. Mikael Fischer var 
nära att replikera omgående, 
då han på en av alldeles för få 
offensiva utflykter tog ner en 

boll, rundade målvakten, men 
prickade stolpen.

1-1 kom istället i den 17:
e matchminuten, då målfir-
man Johan Grahn och Ma-
thias Andersson samarbeta-
de. Den sistnämnde fick äran 

att anteckna 
sig i målpro-
tokollet.

Ale-Surte 
fick en positiv 
injektion och 
när lagkapten 

Anders Pettersson satte lagets 
åttonde hörna i nättaket såg 
det bättre ut.

Våg efter våg
Hemmalaget kom nu i våg 
efter våg. David Eriksson slog 
en långboll som Johan Grahn 
sög ner och skyttekungen var 
nog lika säker som övriga på 3-
1. Det slutade med en målvakt-
sparad värd att applådera. Nu 
gjorde det inte så mycket, bara 
några minuter senare provade 
David Eriksson bössan, bollen 
tog på en grönsvart försvara-
re och hamnade framför Johan 
Grahn som tog revansch och 
placerade 3-1 strax före paus-
vilan.

Andra halvlek blev en lång 
pina för hemmapubliken, 529 
i bandyhuset, som fick se Gais 
jaga reducering med framgång. 
3-2 kom genom förre Kung-
älvsspelaren, Peter Pudich.

Gert Svensson i Ale-Sur-
temålet fick göra några svet-
tiga räddningar, men hade 
också god hjälp av bland andra 
Anders Larsson som åter var 
tillbaka i den gulblåa munde-
ringen.

– Jag har tränat fyra gånger 
i år. Det är j-kligt roligt och nu 
när det är inomhus också. När 
Martin Melander skadade sig 
på träning fick jag chansen och 
nu kör jag på den här säsong-

en, Anders Larsson som inte 
var helt nöjd med spelet.

Lossnar snart
– Nej, se dig omkring. Vi 
har fantastiskt många dukti-
ga skridskoåkare här. Tempot 
borde vara högre och det här 
laget kan skulle kunna prestera 
bättre, men det lossnar kanske 
snart.

Matchen mot Gais avgjor-
des inte förrän tio minuter 

före slutet, då Johan Grahn 
fick chansen att bli tvåmåls-
skytt på straff. Mikael Fischer 
revs ner bryskt och domarens 
beslut var aldrig ifrågasatt – 
och det var inte Grahns straff 
heller.

4-2 ska hemmalaget vara 
tacksam för. Det såg stundtals 
väldigt darrigt ut, men det är 
i och för sig inte nu som Ale-
Surte ska vara som bäst – det är 
först på Annandag jul då IFK 

Kungälv kommer på besök.
Ale-Surtes back, Daniel 

Rydén, skadade sig i andra 
halvlek och fick hjälpas av isen. 
Hur illa det är kunden ingen 
svara på efter matchen.
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Makrillar fin fångst 
för tama vildkatter...

...och med Nils Wikström i 
laget blir klorna vassare

BANDY
Allsvenskan södra, onsdag 12/12
Ale-Surte – Gais 4-2 (3-1)

BOHUS. Det gick, men det satt långt inne.
Ale-Surte tog sin andra seger i bandyhuset över 

ett Gais som fortfarande väntar på första trium-
fen.

– Vi vinner utan att imponera – förhoppningsvis 
släpper det lagom till Annandag jul, säger lagkap-
ten Anders Pettersson och hänvisar till derbyfes-
ten mot IFK Kungälv.

Lagkapten Anders Pettersson jublar efter att ha skjutit 2-1 till Ale-Surte på hörna. Det var den enda av 13 hörnor gav något.
Infälld bild Anders Larsson som fick hoppa in när Martin Melander skadade sig på träning.
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