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BOHUS. Bara en pinne 
från den hägrande 
andraplatsen i serien.

Fast bara en pinne 
i hemmamötet mot 
Otterbäcken.

Skönt att den bety-
delsefulla matchen 
mot Frillesås spelas på 
bortaplan.

Det är Lidköping, Ale-
Surte BK och Frillesås som 
gör upp om platsen bakom 
seriesuveränerna IFK Kung-
älv. Ale-Surte hade ett gyllene 
tillfälle att skaffa sig ett över-
tag, då Frillesås mötte svår-
spelade Nässjö borta (5-5) och 
mer beskedliga Otterbäck-
en gästade 
Bandyhuset i 
Bohus.

Det blev 
dött lopp. En 
poäng för var-
dera lag och 
fortsatt kamp om silverplat-
sen. På lördag (läs 19/1) möts 
lagen på Sjöaremossen.

– Det är väl tur det. Hemma 
krampar spelet. Spelarna blir 
frustrerade när det inte flyter 
på. Killarna vill så mycket att 
det låser sig, sa Ale-Surtes trä-
nare, Jan-Åke Widman efter 
en pinne mot Otterbäcken.

Jobbigt för alla
Det blev en jobbig match, inte 
bara för spelarna utan även för 
hemmapubliken. Ale-Surte 
fick jaga kvittering hela mat-
chen. Otterbäcken tog led-

ningen efter 19 minuter, Mat-
tias Andersson kvitterade till 
1-1 sex minuter senare. Tio 
minuter senare tog gästerna 
vara på sin femte hörna och 
ledde återigen matchen.

Ale-Surtes spel bjöd på 
dålig tajming, miserabelt 
passningsspel och ett hörn-
skytte som pojklagen hade 
skämts över.

– Det var inte många rätt 
idag, men killarna försöker i 
alla fall och det blev bättre i 
andra halvlek. Plötsligt börjar 
vi skapa chanser, komma runt 
på kanterna, men hade inte 
det rätta flytet, beskrev Jan-
Åke Widman.

Det senaste nyförvärvet, 
Nils Wik-
ström, kunde 
därför inte ha 
valt ett bättre 
tillfälle att 
göra sitt första 
mål i Surtetrö-

jan. Kvitteringen till 2-2 i 63:e 
minuten var välkommen.

Glädjen blev kortvarig. En 
knapp minut för att vara kor-
rekt. Direkt efter avspel åkte 
Otterbäcken igenom och 2-3-
målet var en otäck påminnel-
se om att en match pågår i 90 
minuter...

Trägen vann trots allt – den 
15:e hörnan prickades in till 
3-3 av Johan Grahn när tio 
minuter återstod.

– Det var väl fullt rättvist så 
som matchen gestaltade sig, 
men självklart hade vi räknat 
med två poäng hemma mot Otterbäcken. Det är bara att 

ta nya tag, sa Widman.
Det var inga pratglada spe-

lare i Ale-Surte direkt efter 
slutsignalen, men några dagar 
senare fick lokaltidningen tag 
i Mikael "Tysken" Fischer 
som definitivt gjorde en av 
sina bättre matcher på mycket 
länge.

Besviken
– Det har gått bra hela sä-
songen särskilt borta om jag 
ska vara riktigt ärlig, men 
visst – det kändes riktigt bra 
mot Otterbäcken även om det 
var en enorm besvikelse att vi 
inte lyckades vända matchen, 
säger Fischer.

På läktarplats anser man att 

"Tysken" borde attackera än 
flitigare på sin kant.

Varför smyger du inte 
upp oftare?

– Egentligen ska jag inte 
komma alls om vi spelar som 
vi ska. När jag går upp tar vi 
alltid en risk bakåt. Vi har 
hittills haft problem med att 
tränga ihop spelet för mycket 
i mitten. Det har skapat ut-
rymme för mig att åka upp, 
men det är egentligen inte vår 
taktik.

Varför är det så ångest-
laddat i Bandyhuset?

– Det är små saker som 
gör det. Jag tror vi vill lite 
för mycket. Några tar i så att 
övriga spelare hamnar i pass-
ningsskuggor och då blir det 

soloåkningar som gäller. Så 
ser det aldrig ut på bortaplan.
Där är vi mer konsekventa 
och följer planen. 

Det kanske är skönt att 
lördagens möte med Frille-
sås spelas borta?

– Ja, men det beror på 
vädret. Det är ett starkt lag vi 
möter och det gäller framför 
allt att hålla ett öga på bröder-
na Nilsson som står för farten 
i deras spel.

Har ni tränat hörnskyt-
te?

– Ja, vi har lite nya idéer. 
Mot Otterbäcken fungerade 
det inte alls och det har jag 
stor del i. Inslagen hade fel 
adress, ursäktar sig Fischer.

Sport

Andraplatsen hägrar för Ale-Surte

Avslöjad!

BANDY
Allsvenskan södra, lörd 12/1
Ale-Surte – Otterbäcken 3-3 (1-2)

"Tysken" kommer. Mikael Fischer var planens bäste spela-
re mot Otterbäcken och borde attackera från vänster oftare. 
Det är nämligen farligt varje gång "Tysken" hälsar på i offen-
siven.

BOHUS. Bandyportföljen är ban-
dysportens mest trogna suppor-
ter.

Den är alltid på plats, någon-
stans på läktaren.

Lokaltidningen lyckades dock 
avslöja myten om bandyportföl-
jens innehåll i lördags.
Det är drag på Ale-Surte Bandyklubbs 
hemmamatcher. En timme före avspel är 
puben öppen i Paradisstugan och suppor-
terklubben laddar för fullt.

Stefan Throlin, en trogen Surtesup-
porter, är givetvis med på såväl hemma 
som bortamatcher, lika givet är bandy-

portföljen med.
– Det är en stolt tradition, men den 

börjar bli ifrågasatt. När vi kommer till 
arenorna på bortamatcher blir vi ofta ut-
tittade. Bandyportföljens position är inte 
självklar – fast hos oss i Surte är den det.

Att portföljen skrämmer en del är tro-
ligtvis myten om att den skulle innehål-
la rusdrycker...

Alekuriren erbjuds en titt i Stefan Th-
rolins bandyportfölj och där finner vi fyra 
Pucko och en kaffetermos. Inget annat.

– Nä, vad trodde du? frågar Steffe.
Inte en aning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Surtesupportern, Stefan Surtesupportern, Stefan 
Throlin, fick sin bandy-Throlin, fick sin bandy-
portfölj avslöjad i mat-portfölj avslöjad i mat-
chen mot Otterbäcken. chen mot Otterbäcken. 
Innehållet: fyra Pucko Innehållet: fyra Pucko 
och en kaffetermos. Vad och en kaffetermos. Vad 
annars?annars?
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– Men i Bandyhuset är det fortfarande ångestladdat

Joakim Strömbäck och hela Ale-
Surte är på jakt efter andraplatsen 
i serien. Främsta konkurrenten är 
Frillesås som väntar på Sjöaremos-
sen denna lördag (19/1).

Allsvenskan södra

IFK Kungälv  11 57 22
Frillesås  11 23 15
Ale-Surte BK  11 16 14
Lidköping  11 11 14
Nässjö  11 -5 10
Otterbäcken  11 -7 10
Jönköping  11 -23 7
GAIS  10 -29 7
Tjust  11 -23 6
Målilla  10 -20 3


