
BOHUS. Det blev Lidkö-
pings helg i Bandyhu-
set. 

Inte nog med att 
herrlaget vände ett 
hopplöst underläge mot 
Ale-Surte, pojkar födda 
1997 är en generation 
att se upp med från 
Lidköping.

Finalen spelades 
mellan Villa-Lidköping 
och Lidköpings AIK.

Årets upplaga av 7-cupen som 
vänder sig till pojkar -97 blev 
en ren Lidköpingshistoria. 
Villa Lidköping hade fram 
till finalen bara släppt in tre 
mål och det ramstarka för-
svaret fortsatte hålla mer eller 
mindre tätt. Finalen mot ri-
valerna från Lidköpings AIK 
slutade 6-1 efter att Villa hade 
gjort 4-0 på tio minuter.
Frågan är ändå om inte Lid-
köping var minst lika glada 
över att ha lyckats spräcka 
Villas nolla i finalen som se-
gergrabbarna var över cup-
framgången.

Glädjen över att få spela 
inomhus var påtaglig. Flera 
glada tillrop hördes i huset.

– Pappa, jag vill alltid spela 
inomhus, sa en vädjande ung 
spelare.

Nu är det inte så lätt för 
pappa att bygga en inomhus-
hall, även om alla närvarande 

såg fördelarna. Lidköping be-
höver hur som helst inte vänta 
särskilt länge innan deras in-

omhusarena står färdig.
Ale-Surtes P-97 drabba-

de samman med finalsegrar-
na, Villa-Lidköping redan i 
kvartsfinalen. Där blev det 
respass med odiskutabla 9-0.

Totalt deltog femton lag i 
årets upplaga av 7-cupen, men 
flera klubbar hade två lag. 
Bland dessa märktes Lidkö-
pings AIK, Vetlanda BK och 
Jönköping Bandy.

Samtliga lagledare som lo-
kaltidningen var i kontakt 
med öste beröm över arrang-
emanget och inte minst spea-
kern som i 7-cupen även fune-
rar som matchfunktionär. Det 
är speakern som både blåser 
igång och blåser av matcher-
na.

– Dessutom håller han koll 
på målskyttarna. Jag tycker 
det är fantastiskt, kommente-
rade Lidköpingsledarna.
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BOHUS. Två måls led-
ning när en minut av 
ordinarie speltid åter-
stod.

Därför kändes oav-
gjort som bottennapp 
för Ale-Surte – och som 
storfångst för Lidkö-
pings AIK.

– Det är surt att 
tappa poäng när vi är 
så nära, men oavgjort 
mot Lidköping är egent-
ligen ingen katastrof, 
sa hemmalagets Martin 
Östling efter slutsig-
nalen.

Den nämnde hade skäl att 
jubla oavsett resultatet. Martin 
Östling, 20, gjorde sitt första 
mål i seniortröjan och svara-
de för en klart godkänd insats 
på vänsterflanken. Mikael 
Fischer pas-
serade mitt-
linjen innan 
han skickade 
bollen vidare.

– Jag kol-
lade in mot 
straffpunkten, men såg bara 
röda spelare och bestämde 
mig därför ganska omgående 
för att gå på eget avslut. Det 

gick ju bra, beskrev målskyt-
ten 2-0-delikatessen.

Just ungdomarna var Ale-
Surtes ljusglimtar denna 
lördag i Bandyhuset. Fyra 
ungdomsspelare vädrades av 
tränaren Jan-Åke Widman, 
som var nöjd med vad han 
fick se.

– Alla förtjänar ett omnäm-
nande. Jag lider med killarna 
att de inte fick med sig samt-
liga poäng. Jag tycker faktiskt 
att de förtjänade det. Vi får en 
olycklig period i andra halvlek 
där vi drar på oss en mängd 
onödiga utvisningar. Det går 
inte att vinna matcherna i ut-
visningsbåset.

Ale-Surte höll i taktpinnen 
hela matchen. 2-1-ledningen i 
paus kändes inte helt överty-
gande, men ändå fullt rättvis. 
I andra halvlek tryckte hem-

malaget gasen 
i bott och 
när Daniel 
Rydén lossa-
de kanonen 
efter en hörna 
stod det plöts-

ligt 5-2.
Då återstod 25 minuter att 

spela, men det skulle bli tunga 
minuter. Det blir ju det när 

utvisningssoffan är lika välbe-
folkad som avbytarbåset.

Sju minuter före slutsig-
nalen reducerade LAIK till 
5-4 och oron spred sig, men 
när Ale-Surtes måltjuv Johan 
Grahn åkte igenom och satt  
6-4 i nätmaskorna trodde nog 
alla på hemmaseger.

– Det går fort i bandy, det 
är det som är tjusningen även 
om det känns tungt för oss 
idag, konstaterade Jan-Åke 
Widman.

För Martin Östlings del 
blev det snudd på succé.

– Ja, vi var nära, men vi får 
ta nya tag.

Vad behöver du förbätt-
ra för att bli bofast i seni-
orlaget?

– Passningsspelet är 
nummer ett och sedan gäller 

det att lära sig ta ner lyrorna 
här i Bandyhuset. Jag har lite 
problem med ljuset, men jag 
vänjer väl mig, säger Martin 
Östling.

Ale-Surte möter IFK 
Kungälv på Skarpe Nord 

när denna tidning går i tryck 
(fredag 8/2).

Ale-Surte hade svårt med det mesta mot IFK Kungälv i kvalmatchen till Svenska cupen.

Tung poängförlust för ungt Ale-Surte

BANDY
Allsvenskan södra, lörd 2/2
Ale-Surte – Lidköping 6-6 (2-1)

– Lidköping kvitterade på övertid

SKAM DEN SOM GER SIG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Och i 7-cupen var det Villa-Lidköping som jublade högst

Martin Östling, 20, gjorde 
sitt första mål i seniortrö-
jan när Ale-Surte kryssade 
hemma mot Lidköping.

Glada miner i Villa-Lidköping som vann finalen i 7-cupen över rivalerna från Lidköpings AIK med klara 6-1.

PÅ CUPEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Ale IBF tog 
en ny fullpoängare 
hemma mot Billings-
fors.

Det var årets sjunde 
seger och den andra 
raka hemma.

Kanske en ny positiv 
trend?

Nja, spelande tränaren, Tobias 
Hellman, tog inte till de stora 
orden efter Billingsfors även 
om han var nöjd med segern.

– Det kändes säkert från 

första nedsläpp, även om vi låg 
under i första perioden. Vi har 
lätt för Billingsfors. Vi vann 
även över dem borta.

Förstaformationen där han 
själv spelar tillsammans med 
Daniel Dahlman och Rikard 
Lorentsson tyckte han fung-
erade väl.

– Vi höll tätt bakåt och ska-
pade tryck framåt. Förhopp-
ningsvis kan vi avsluta säsong-
en såhär, säger Hellman.

Lagets mattematiker har 
konstaterat att kontraktet i 

vilket fall som helst är säkrat i 
och med segern.

– Det har jag aldrig varit 
orolig för, men det är möjligt 
att vi har haft spelare i laget 
som har varit nervösa. Det 
kanske släpper nu då, funde-
rar Hellman.

Det blev till sist ett tämligen 
ungt herrlag som Ale IBF fick 
mönstra i årets seriespel. Ge-
nerationsväxlingen lär fortsät-
ta några år och det dröjer nog 
innan Ale får fram en ny gylle-
ne generation på herrsidan.

– Vi kanske ska ligga i trean. 
Det är kanske rätt nivå för en 
klubb som Ale? Istället kan vi 
försöka fostra unga spelare och 
slussa dem vidare till klubbar 
med bättre förutsättningar, 
säger Hellman.

Vad framtiden bär med sig 
återstår att se. För tillfället par-
kerar Ale IBF i mitten på divi-
sion tre. Det är kalla fakta – och 
det är inte så illa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Billingsfors smakar fågel för Ale IBF:s herrar
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