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Makrillarna fångades in
– Ale-Surte fortfarande obesegrat i Ale Arena
BOHUS. 13 utvisningar 
och ett matchstraff.

Det var tufft värre i 
toppmatchen mot Gais.

Desto skönare då att 
alla poäng stannade i 
Ale Arena.

Två supertaggade lag kom 
till spel i onsdagskväll. Det 
börjar dra ihop sig i All-
svenskan södra. De kom-
mande omgångarna kommer 
att avgöra vilka lag som ska 
vara med och kämpa om se-
riesegern.

Ale-Surte tog chansen 
att haka på genom segern 
hemma, men jösses vilket 
drama som utspelade sig.

Målmässigt skaffade sig 
hemmala-
get ett över-
tag med 3-
1 i halvlek. 
Direkt efter 
paus utökade 
Martin Öst-
ling till 4-
1, sen öste regissören på en 
skopa spänning genom att 
Fredrik Korén tilldömdes 
ett grovt matchstraff efter en 
stygg bentackling. 

Ojämn nivå
– Domaren höll en mycket 
ojämn nivå. Den tacklingen 
var inte värre än vad "Jocke" 
Strömbäck råkade ut för och 
då fick vi inte ens frislag. Fast 
matchstraffet tände faktiskt 
laget och vi kämpade hero-
iskt efter det, säger tränaren 

Urban Aheinen.
Med en man mindre på 

plan tog gästerna över. Re-
duceringen 
till 4-2 kom 
omgående. 
I Ale-Surtes 
utvisnings-
bås blev det 
trångt när 
hemmalaget 

plötsligt spelade med tre man 
mindre. Då klev Ale-Surtes 
och kvällens stora hjälte 
fram. Årsfärske värvningen 
från IFK Motala, målvakten 
Alexander Wetterberg, av-
löste den ena paraden med 
den andra.

Otroligt snabb
– Han räddar oss under en 
period och var helt strålan-
de. Han är otroligt snabb, be-
römmer tränare Ahienen.

Först i 89:e minuten lyck-

ades Gais trycka in 4-3 på 
hörna, men trots tre minu-
ters tillägg höll Ale-Surte 
undan och poängen stanna-
de i Ale Arena.

– Visst är det spännande, 
men faktum är att vi får mat-
chen dit vi vill. Taktiken var 
att göra det tjockt i mitten 
och tvinga ut Gais på kan-
terna. Tyvärr lyckas vi inte 
riktigt få stopp på dem där, 
utan de fick onödigt många 
hörnor som kunde har resul-
terat, säger Aheinen.

Gyllene lägen
Det fanns lägen att avgöra 
matchen vid 4-2. Både Lasse 
Karlsson och Joakim Ström-
bäck hade varsitt gyllene till-
fälle.

– Det ingår i spelet, ibland 
missar man. Jag tycker ändå 
att vi har ett hyfsat anfalls-
spel med en del bra kombi-

nationer.
Hur glad är du efter den 

här segern?
– Så här skulle man ha 

det sju dagar i veckan. Det 
är dessa matcher man tränar 
225 pass om året för att få 
spela. Idag visade killarna 
att de gillar den här nerven 
och vi var fast beslutna att 

vinna matchen. Inställning-
en kommer att bli guld värd 
när serien går in i ett avgö-
rande skede, menar Urban 
Aheinen.

Han kunde också glädja sig 
åt att lagkapten, Kalle Ahl-
gren, åter var i spel och såg 
ut att trivas med skridskor-
na på.

...och det kan vi tacka 
Alexander den store för
BOHUS. 1,70 m lång, 
och i målvaktssamman-
hang mest känd som 
den till växten lille bur-
väktaren.

Efter flera avgörande 
räddningar i derbyt 
mot Gais har Alexander 
Wetterberg fått en ny 
titel.

Alexander den store.

Vi är många som har reagerat 
på hur den till synes lille mål-
vakten, nyförvärvet från IFK 
Motala, kan freda sitt mål så 
framgångsrikt. Snabba re-
flexer i kombination med en 
panters smidighet är Alexan-
der Wetterberg absolut en av 

Allsvenskans främsta målvak-
ter, om inte den bäste.

I onsdagens tuffa topp-
match mot Gais höll svarade 
han för helt matchavgörande 
räddningar på den sista ut-
posten.

Viktig seger
– Det gick riktigt bra och 
segern var ju så otroligt viktig. 
Vi krigade fantastiskt bra där 
ute och visst känns det skönt 
när man själv har bidragit lite 
extra, säger matchhjälten.

Flytten från Motala där 
han i fjol fick spela nio mat-
cher i högsta serien.

– Jag vill utvecklas som mål-
vakt och då måste man känna 

förtroende. I Ale-Surte är för-
utsättningarna de bästa tänk-
bara med tanke på hallen och 
möjligheten till A-lagsspel, 
säger Alexander som trivs ut-
märkt i klubben.

Från positionen längst bak 
har han en bra blick för hur 
spelet fungerar.

– Vi är på gång nu. De-
fensiven har varit riktigt bra 
de sista matcherna. Johan 
Malmqvist har stor del i det. 
Jag känner honom från tiden 
i Motala och vet vilken poten-
tial han har som libero, be-
römmer Alexander.

Gripen hemma i Ale Arena 
på Annandag jul står nu på 
tur efter att Frillesås har be-
segrats.

– Vi har skickat tydliga sig-
naler till Trollhättan om att 
vi är i god form. Under för-
säsongen mötte vi Gripen 
två gånger och vann båda. 
Det ger oss ett psykologiskt 
övertag, säger Alexander den 
store.
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Johan Grahn står när de andra faller... Ale-Surte lyckades med både tur och skicklighet vinna 
den viktiga toppmatchen mot Gais med 4-3. Laget är fortfarande obeegrat i Ale Arena.
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ALEXANDER DEN STORE
Heter egentligen: Alexander Wet-
terberg.
Bor: Lägenhet i Surte.
Ålder: 22.
Längd: 172 cm.
Yrke: Studerar till IT-tekniker i 
Borås.
Målsättning: "Bli så bra som möjligt 
och gärna återvända till elitserien. 

Helst med Surte".
Så slutar säsongen:
"Jag hoppas och tror att vi är med 
bland de två främsta i serien".
Bästa egenskaper i målet: "Jag 
är explosiv, smidig och har en bra 
spänst".
Meriter: Spelat i ungdomslandsla-
get, U-17, och juniorlandslaget.

Målvakten, Alex-
ander Wetterberg,  
var Ale-Surtes 
stora matchhjälte 
mot Gais.

BANDY
Allsvenskan södra, 16/12
Ale-Surte 5 - Gais 4-3 (3-1)

Alexander Wetterberg tvingades avvärja mängder av hörnor. 
Gais fick inte mindre än 15 hörnor, men bara en gick förbi 
kvällens stora matchhjälte i surtemålet.


