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Publikfest i
BOHUS. Ryska Baikal 
Energia fick till sist 
lyfta pokalen i Sport-
service Reebok Jofa 
Cup.

Ändå kändes det som 
om den stora segraren 
var värdklubben Ale-
Surte BK.

– Ett prickfritt 
arrangemang som föll 
både publik och spelare 
i smaken, konstaterar 
cupgeneralen Josef 
Kozak.

Framgång kan mätas på olika 
sätt. Allt är inte pokaler. För 
Ale-Surtes del var det minst 
lika roligt att sälja 3000 koppar 
kaffe, 1800 varmkorv/ham-
burgare och 500 andra mat-
portioner. Den officiella pu-
bliksiffran för hela cupen är 
inte fastställd, men det hand-
lar om närmare 3000 besöka-
re. Störst tryck blev det som 
väntat när Ale-Surte BK och 
IFK Kungälv gjorde upp om 
gruppsegern på lördagskväl-
len. 820 betalande passerade 
då entrén, vilket betyder att 
nära 1000 personer bevittna-
de matchen, funktionärer in-
kluderat.

– Det var en perfekt in-
ramning och en match som 
verkligen gällde något, säger 
Josef Kozak som var nöjd 
med regin.

Fram till gruppfinalen hade 
värdklubben imponerat även 
sportsligt. Gripen-Trollhät-
tan slogs tillbaka (5-1) klart, 
liksom norska Solberg (5-2). 
IFK Kungälv hade sett desto 

skakigare ut och därför fanns 
det ett visst hopp om att Vild-
katterna skulle kunna sätta 
klorna i rivalerna. Det scena-
ariot förblev en dröm.

Efter 28 minuter hade Kex-
laget givit Ale Arenas stolta 
hemmalag en lärorik lektion. 
Resultattavlan visade då 4-0 
och Ale-Surte var aldrig nära 
att vända på steken. Segersiff-
rorna stannade vid 6-0.

– Det var nervöst. Killarna 
var helt vilsna. Vi har många 
trötta ben just nu. Laget är 
inte på topp, men visst hade 
det varit roligare om vi hängt 
med lite längre i matchen – 
om inte annat så för publi-
ken, sa en ödmjuk Surteträ-
nare, Urban Aheinen, efter 
matchen.

Fjolårets skyttekung, 
Johan Grahn, höll med.

– Kungälv är en elitserie-
klubb och ska självklart vinna, 
men vi gjorde det onödigt lätt 
för dem.

På söndagsmorgonen 
skickade ryska Baikal Energia 
hem IFK Kungälv. Finalen 
mot Villa blev ett tungvikts-
möte som ryssarna vann.

– De var duktiga på skrid-
skorna och vann inte helt 
oförtjänt. Vi har precis gått 
på stor is och är långt ifrån 
elitserieformen än så länge, 
menade Villas landslagsman, 
Johan Andersson.

– Sportservice Reebok Jofa Cup 2009 blev en succé på alla planen succé på alla plan

Ryska Baikal Energia gick obesegrade genom turneringen. Villa lyck-
ades knipa en poäng i gruppfinalen, men när de båda lagen återsågs i 
finalen var hjältarna från Irkutsk ett nummer för stora.

I gruppfinalen mot IFK Kungälv var Ale-Surtespelarna stundtals knappt med på banan. Storebror från andra sidan älven var betydligt 
rappare och skarpare, men så spelar de också i elitserien.

För små i finalen. Villa-Lidköping räckte inte till när ryssar-
na satte fart på rören.

Det blev en härlig och spännande final, där det ryska laget 
Baikal Energia ville mest.

Lasse Karlsson gjorde tre mål i premiären mot Gripen, men 
sen var det slut på det roliga. Ale-Surte vann förvisso över 
mediokra Solberg fast i gruppfinalen mot Kungälv vägde man 
lätt..

Det ska börjas i tid. Surte-
tränaren, Urban Aheinen, 
hade med sig sonen Mio 3,5 
månad i publiken. Om några 
år kan Mio ta tjänst som boll-
kalle. Ett uppdrag som Albin 
Ekström, 9, från Surte inte 
tyckte var särskilt jobbigt...

Skarpa gubbar från IFK Kungälv överröstade Surteklack-
en och rivalerna från andra sidan älven vann också matchen 
på isen.

RESULTAT

Ale-Surte – Gripen 5-1
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 3, 
Johan Grahn 2.
Lidköping – Gais 4-4
Villa – Stabaek 15-1
Boltic – Örebro 2-5
Baikal – Akilles 6-2
IFK Kungälv – Gripen 4-3
Solberg – Ale-Surte 2-5
Mål Ale-Surte: Johan Grahn, Johan 
Janebrink, Lasse Karlsson, Fredrik 
Rexin, Tommy Jönsson.
Gais – Örebro 2-2
Stabaek – Baikal 3-16

Lidköping – Boltic 0-0
Akilles – Villa 3-3
IFK Kungälv – Solberg 6-1
Gais – Boltic 3-0
Örebro – Lidköping 4-1
Baikal – Villa 3-3
Ale-Surte – IFK Kungälv 0-6
Gripen – Solberg 4-2
Akilles – Stabaek 5-0
Semifinal:
IFK Kungälv – Baikal 2-5
Villa – Örebro 4-1
Final:
Baikal – Villa 3-2
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