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INNEBANDY!
Lördag 6 december kl 16.30 i Ale gymnasium

Surte IS vs Ljungby

Innebandy 
Damer
Division ett

Innebandy 
Damer

Division ett

KUNGÄLV. Ale-Surte 
Bandyklubb bygger ett 
lag för framtidens elit-
serie.

Mikael Lindberg, IFK 
Kungälv, och Lasse 
Karlsson, Hammarby 
IF, är redan där.

– Självklart skulle det 
vara kul att ännu en 
gång få dra på sig sur-
tetröjan, säger de båda.

Ale-Surte toppar allsvenskan 
och vädrar för första gången 
på många år elitbandy. För 
den som inte orkar vänta 
på Vildkatternas återkomst i 
högsta serien går det bra att 
redan nu njuta av stjärnspe-
lare som har druckit moders-
mjölken i surtetröjan.  Mikael 
Lindberg gör succé på mitt-
fältet hos pigga nykomling-
en – och rivalen på andra 
sidan älven – IFK Kungälv. 
Längre bort, och på klassisk 
bandymark – Zinkensdamm 
på söder i Stockholm – hittar 
vi målkungen Lasse Karlsson. 
De båda surteprodukterna 
stötte i onsdags på varandra 
i ett laddat 
möte mellan 
kexlaget och 
Bajen på 
Skarpe Nord 
i Kungälv. 
Hemmala-
get segra-
de överraskande nog tämli-
gen enkelt med klara siffror. 
Efter 4-1 i paus spelade IFK 
Kungälv bara av den andra 
halvleken och Hammarby 
hade inte kraft att hämta in 
underläget.

– Vi stängde matchen och 
de hade väl inte en av sina 
bättre dagar. Det kändes 
som att vi hade full kontroll 
på händelserna, säger Mikael 
Lindberg och inte ens Lasse 
Karlsson sa emot.

Bra defensiv
– Deras defensiv var överras-
kande bra. De släppte inte 
till några ytor och var alltid 
hemma med sju åtta spelare. 
Kungälv gör en taktiskt full-
ändad match och vi visar åter-
igen prov på dålig inställning. 
Det har hänt alldeles för ofta 
den här säsongen, menade 
Karlsson.

Ale-Surtes tidigare kelgri-
sar har spelat ihop fem mat-
cher säsongen 2001-2002. 

– Tyvärr är det inget vidare 
roligt minne. Jag lånades hem 
från Hammarby för att för-
söka rädda kvar Ale-Surte i 
division ett, men vi åkte ur 
med dunder och brak, minns 
Karlsson.

Mikael Lindberg behö-
ver hjälp för att komma ihåg, 
fast med lite stöd återvänder 

minnet.
– Just det. 

Lasse kom 
ju hem och 
skulle frälsa 
oss, men det 
året var vi 
helt under 

isen.
Båda två har järnkoll på sin 

moderklubb – och på varan-
dra.

– Mikael är en av Kung-
älvs viktigaste spelare med 
sin fysik och teknik, menar 

Karlsson.
– Lasse tillhör seriens bästa 

målskyttar, en otrolig mål-
tjuv som du måste ha koll på 
hela tiden. Hans skridskoåk-
ning och rörelseschema gör 
det oerhört svårt för försva-
rarna.

Stort steg
Att Ale-Surte är obesegrat 
i allsvenskan glädjer dem, 
men båda är överens om att 
steget upp i elitserien är stort 
– mycket stort.

– Kan de ta sig till kvalet är 
det bra. Det är ett steg i rätt 
riktning. För att gå hela vägen 
krävs ett något vassare mate-
rial, anser Lasse.

Mikael Lindberg som var 
med om resan från allsvens-
kan till elitserien förra året 
vet vad det handlar om.

– Det krävs att du är helt 
överlägsen i serien för att du 
ska kunna hävda dig i kvalet. 
Sedan är det ytterligare ett 
par kliv för att nå elitserie-
standard. Vi har tränat grymt 
hårt hela sommaren för att 
komma dit vi är idag. Tack 
vare Ale Arena har vi kunnat 
förbereda oss på bästa sätt. Vi 
har till och med fått ett för-

språng jämfört med andra lag 
som knappt hade spelat på 
stor is innan säsongen starta-
de, säger Mikael.

När Surtes tidigare stjär-
nor möttes på Skarpe Nord 
fick ingen av dem någon fram-
trädande roll. Kungälv hade 
snackat igenom matchbilden 
och hade sin taktik klar. Inga 
långbollar fick nå Hammar-
bys giftiga anfallsduo David 
och Lasse Karlsson.

– Vi lyckades perfekt och 
hade dessutom flytet på vår 
sida. Att isen var som den var 
gynnade inget av lagen, men 
det är alltid tungt att komma 
fram till en arena med dåliga 
förutsättningar efter en lång 
bussresa, säger en ödmjuk 
Lindberg.

Den ständigt återkom-
mande frågan för Ale-Surtes 
flyktade stjärnor, Lindberg 
och Karlsson, är hur de stäl-
ler sig till en eventuell åter-
komst i moderklubben. Lasse 
Karlsson verkar vara närmast 
en hemfärd.

– Jag vill avsluta min karri-
är i Ale-Surte, säger han.

Mikael Lindberg, som är 
betydligt yngre, tycker inte 
frågan är aktuell.

– Det skulle säkert vara 
roligt, men det är inget jag 
tänker på. Jag har spelat så 
länge i Kungälv nu att jag 
inte riktigt vet vilken av klub-
barna som är ”klubben i mitt 
hjärta”.

Ale-Surte har redan stjärnor i elitserien
– Förra veckan möttes de forna lagkamraterna på Skarpe Nord

Nykomlingen IFK Kungälv med Mikael Lindberg var steget före etablerade Hammarby med Ale-Surtes forne målkung Lasse 
Karlsson. Kexlaget vann drabbningen på en dålig is med tämligen klara siffror.

Mikael Lindberg och Lasse Karlsson har spelat fem matcher 
tillsammans i Ale-Surte BK säsongen 2001-2002. Dessvär-
re är det inget roligt minne de delar. Vildkatterna fick nämli-
gen lämna division ett efter ett bedrövligt bandyår.

LASSE KARLSSON
Ålder: 32
Bor: Stockholm
Civilstånd: Sambo och sonen Alfred 
1 år.
Yrke: Revisor
Klubb: Hammarby IF (anfallare)
Övriga klubbar: Ale-Surte, Gripen.
Om att spela på Skarpe Nord: 
”Minns jag inget av. Det var en lång 
bussresa mitt i veckan”.

Om IFK Kungälv: ”Imponerande 
bra”.
Om Mikael Lindberg: ”Viktig kugge 
i Kungälvs lagbygge, grym teknik 
och fysik”.
Om säsongen hittills: ”Trögt, vi kan 
bättre och ska nå en kvartsfinal”.
Om Ale-Surte 2008: ”Bra start 
med tre raka, men har inte material 
för elitserien”.

MIKAEL LINDBERG

Ålder: 25
Bor: Kungälv
Civilstånd: Sambo i väntans tider 
(sex veckor kvar).
Yrke: Servicemontör inom venti-
lation.
Klubb: IFK Kungälv (mittfältare)
Övriga klubbar: Ale-Surte, IFK 
Vänersborg.
Om Hammarby: ”Ett av många 
roliga lag att möta, de vill spela 

bandy och då blir det roliga mat-
cher”.
Om Lasse Karlsson: ”Målfarlig mål-
tjuv”.
Om säsongen hittills: ”Vi får vara 
nöjda, tar vi Motala hemma känns 
det bra”.
Om Ale-Surte 2008: ”Det står 
mellan dem och Gais. Jag hoppas på 
Surte, men kvalet blir nog för svårt”.

SÅG BÅDA I SURTE
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BANDY
Elitserien onsdag 26 nov
IFK Kungälv – Hammarby 5-1 (4-1)
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