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BANDY
Division 3 Västsvenska västra
Ale-Surte – Jönköping 7-0 (4-0)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 3, 
Fredrik Rexin, Johan Grahn, Andreas 
Linde och Johan Malmqvist. Mat-
chens kurrar: Lasse Karlsson 3, 
Patrik Eidenert 2, Martin Östling 1.

Boltic 14 45 21
Gais Bandy 14 27 21
Ale-Surte BK 14 14 20
Gripen 14 19 19
IFK Motala 14 12 15
Jönköping 14 -14 13
IF Stjärnan 14 -10 12
Lidköping 14 -11 12
Otterbäcken 14 -10 11
Tranås 14 -21 10
Nässjö 14 -14 9
Frillesås 14 -37 5

Division 1 västra damer
Surte IS IBK – Örebro 2-7 (0-3,
0-0,2-4)
Mål SIS: Linda Karlsson, Carolina 
Björkner. Matchens kurrar: Jenni 
Tikkanen 3, Lisa Persson 2, Linda 
Karlsson 1.
Örebro 13 56 35
Skattkärr 13 16 24
Köping 12 12 23
Kumla 13 11 20
Vänersborg 13 6 19
Pixbo 12 22 17
Linköping IBK 12 -3 17
Nykvarns IF 12 -17 15
Surte 13 -14 13
Marstrand 13 -89 0

Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Jugo Swed 32-30 (16-14)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 9, 
Mattias Wahlqvist 3, Anton Thunberg 
4, Fredrik Berggren 3, Markus Hylan-
der 3, Martin Olsson 2, Christoffer 
Ung 3, Niklas Svensson 2, Joakim 
Samuelsson 2, Christoffer Eng-
ström 1. Matchens kurrar: Hafstein 
Hafsteinsson 2, Anton Thunberg 1.

Särökometerna 13 112 22
Ale HF 13 77 20
Nordpoolen 12 55 19
ÖHK Göteborg 13 28 19
Ulricehamn 13 70 18
Rya 13 35 13
Hisingen 13 -13 10
Banér 13 -30 10
Jugo Swed 13 -64 7
Fjärås 13 -70 6
Olli 12 -70 6
Torslanda 13 -130 4

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog tio par. Medel 
var 108 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Elsa Persson  135
2. Rune Ögren/Torsten Johansson    129
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 125
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson    116
5. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling 114
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Serieledarna gav Surte en nyttig genomkörare

Lasse visade Ale-Surte vägen
– Och nyförvärvet Patrik Eidenert levererade direkt
BOHUS. I veckan gjorde 
Ale-Surte klart med ett 
sent nyförvärv, spelför-
delaren Patrik Eidenert, 
23, från Uppsala BOIS. 

Lasse Karlssons tidi-
gare lagkamrat från 
tiden i Hammarby leve-
rerade direkt med öpp-
nande passningar.

Det passade Lasse 
perfekt som blev tre-
målsskytt mot Jönkö-
ping.

Efter poängtappet mot Lid-
köping förra helgen var Ale-
Surte revanschsuget, särskilt 
med tanke på att lördagens 
motståndare Jönköping tog 
samtliga poäng i första mötet. 
Ale Arenas stolta hemmalag 
har haft problem i uppspels-
fasen och spelkvalitén har inte 
nått några större höjder fram 
till omgång 13. Passningsspe-
let har stundtals varit under 
all kritik, så värvningen av 
mittfältaren Patrik Eidenert 
var troligtvis nödvändig för 
att hänga med i toppen.

Mot Jönköping fick publi-
ken se ett helt nytt Ale-Surte. 
Bollen gick som på ett snöre 
och effektiviteten var påtaglig 
redan från första stund. Lasse 
Karlsson öpp-
nade målskyt-
tet redan efter 
sju minuter 
och i den 24:
e kunde mål-
sprutarkarls-
son sätta 2-0 snyggt assiste-
rad av Patrik Eidenert.

Johan Grahn gjorde 3-
0 genom att ta sig in längs 
kortlinjen och straffspecialis-
ten, Johan Malmqvist, satte 
spiken till 4-0 innan första 
halvlek var slut.

– Det var skönt att få ett 

tidigt ledningsmål och för en 
gångs skull slippa jaga ikapp, 
analyserar Lasse Karlsson 
som hittar fler skäl till lörda-
gen triumf.

– Vi passade bollen till 
varandra. Det var ju något 

nytt..
Han tyckte 

också att ny-
förvärvet 
Patrik Eide-
nert fick en 
bra start.

– Absolut. Han har en 
mycket bra blick för spelet 
och är säker i passningsspe-
let. Han spelar enkelt och 
släpper bollen i rätt läge. Det 
är en injektion, menar Lasse 
Karlsson.

Serieledande Boltic gick 
på en mina mot Tranås och 

tabellen skvallrar nu om ett 
superdrama där Ale-Surte i 
allra högsta grad är inblan-
dat.

– Vi tar en match i taget, 
men visst hade det varit roligt 
med kvalspel. Det skulle dess-
utom vara väldigt lärorikt för 
våra yngre killar, säger Lasse 
Karlsson.

Defensivt gjorde Ale-Surte 
återigen en mycket stabil 
insats. Jönköpings anfall ra-
derades ut totalt, vilket re-
sultatet bekräftar. Närmast 
väntar Stjärnan borta samti-
digt som Boltic och Gais gör 
upp på klassiska Tingvalla.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lasse Karlsson visade Ale-Surte vägen hemma mot Jönköping. Tre av målen kom från Karlssons klubba.

INNEBANDY

Patrik Eidenert, nyförvärv från Uppsala BOIS, visade prov på 
sin passningsskicklighet direkt.

NÖDINGE. Hedersamma 
förluster tillhör det 
allra värsta för idrot-
tare.

Surte åkte på en 
sådan när serieledande 
Örebro gästade Ale 
gymnasiums sporthall.

Hemmalaget var rik-
tigt bra, men Örebro 
var klassen bättre i 
allt.

Örebro är överlägsna serie-
ledare och förfogar över ett 
välsammansvetsat gäng. Ta-
langer har kompletterats 
med elitseriemeriterade spe-
lare. I första perioden bjöd de 
på en uppvisning i inneban-
dykonstens högre skola. Rö-
relse, passningsspel, tempo 
och effektivitet. 0-3 efter de 
första tjugo minuterna var 
inte mycket att säga om.

– Vi visste att det skulle bli 
mycket svårt, men vi ville ge 
dem en match och det gjorde 
vi till slut, kommenterade 
surtetränaren, Stefan Fors-
berg, efter slutsignalen.

Han hade helt rätt. I mitt-

perioden jämnar ett vilt käm-
pande Surte ut spelet mot su-
veränerna. Perioden slutar 
mållöst och ett visst hopp 
hade tänts på läktaren. Ett 
tidigt reduceringsmål och 
matchen kanske skulle få lite 
nerv trots allt, men istället för 
det önskade scenariot punk-
terar Örebro matchen med 
4-0 i början av tredje perio-
den.

– Det var tungt och sen 
fick de även 0-5 lite turligt, 
menade Forsberg och syftade 
på skottet som 
via en hem-
maförsvarare 
gick retfullt 
förbi en stor-
spelande Lisa 
Persson i sur-
temålet.

Sandra Svensson och Ca-
rolina Björkner reducerade 
och såg till att Surte inte gick 
mållösa av plan. Örebro hann 
göra ytterligare tre mål och 
segersiffrorna speglade inte 
direkt matchbilden.

– De är bättre än oss på 
samtliga positioner och har 

ett bländande spel, men med 
vår härliga inställning var vi 
nära att göra match av det här. 
Jag tycker inte att de förtjä-
nade att vinna med fem mål. 
Det var tätare än så, ansåg 
Forsberg och hemmapubli-
ken höll säkert med.

Serien börjar nu närma sig 
ett avgörande skede. Surte är 
satta under hård press. Ska 
laget ånyo orka ta sig upp på 
rätt sida strecket?

– Vi tar med oss en bra 
känsla från den här mat-

chen. Det var 
inte ikväll vi 
skulle vinna. 
Formen är på 
väg upp och 
vi kommer att 
ge allt när det 

väl gäller, underströk Fors-
berg.

Däremot får Surte klara sig 
utan Malin Pettersson res-
terande delen av säsongen.

– Oturen grinar oss och 
Malin i ansiktet. Efter en lång 
rehabilitering från en knäo-
peration var hon äntligen till-
baka i spel. Vid ett återbesök 

visade det sig att operationen 
misslyckats och på onsdag ska 
hon upp på bordet igen. Det 
väntar en ny lång rehabperi-
od, berättar Forsberg.

På lördag väntar Marstrand 
borta och då räknas bara 
seger. Helgen därpå kommer 

en ödesmatch hemma mot 
Linköping.

– Örebro står i en klass för 
sig, men övriga lag kan vi slå 
alla dagar i veckan. Det här 
är långt ifrån avgjort, avslu-
tar Forsberg.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sandra Svensson gjorde ett av Surtes reduceringsmål, en 
härlig projektil från distans.

HANDBOLL
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BANDY
Allsvenskan södra lördag 16/1
Ale-Surte – Jönköping 7-0 (4-0)
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