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BANDY
Allsvenskan södra
Nässjö – Ale-Surte 4-3 (1-0)
Mål Ale: Lasse Karlsson 3. Matchens 
kurrar: Lasse Karlsson 3, Johan 
Malmqvist 2, Daniel Rydén 1.
Boltic 17 51 27
Gripen 17 30 25
Gais 17 29 25
Ale-Surte 17 15 23
Jönköping 17 -13 17
IFK Motala 17 5 15
Stjärnan 17 -11 14
Lidköping 17 -15 14
Tranås 17 -12 13
Nässjö 17 -13 13
Otterbäcken 17 -24 11
Frillesås 17 -42 7

Division 3 Västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 34-27 (18-15)
Mål Ale:  Hafstein Hafsteinsson 6, 
Fredrik Berggren 6, Niclas Eriksson 5
Martin Olsson 5, Andreas Johansson 
2, Marcus Hylander 1, Christoffer 
Engström 1, Mikael Forsberg 1
Matchens kurrar: Martin Olsson 2, 
Christoffer Engström 1.

Särökometerna 16 130 26
ÖHK Göteborg 16 33 25
Ulricehamn 16 96 24
Ale HF 16 79 23
Nordpoolen 16 69 23
Rya 16 65 19
Banér 16 -25 13
Hisingen 16 -30 12
Jugo Swed 16 -70 9
Olli 16 -92 8
Fjärås 16 -96 6
Torslanda 16 -159 4

Division 4 Göteborg damer
Nödinge 14 118 28
Crocodiles 14 59 17
Stenungsund 12 25 15
Wasaiterna U 11 20 15
Göteborgs KvIK 13 5 13
Ale HF 13 –1   12
Baltica 13 -20 10
ÖHK Göteborg 13 –42 8
Rya 13 -46  8
Bafftjejerna 14 -118 4

Division 3 Götaland Norra
LN 70 – Tidaholm 2-5
Stenungsund – LN 70 6-2
Uddevalla 22 86 35
Tibro 22 82 35
Falköping 22 69 30
Töreboda 22 66 30
Borås Lynx 23 24 27
Lidköping 22 32   26
Lysekil 22 -5 24
Tidaholm 22 –26 20
Fotskäl 22 -19  19
Stenungsund 22 8 18
Lions 22 –9 17
Trollhättan 23 -87  5
LN 70 22 -221 2

HANDBOLL

Ale-Surte kvar på perrongen?
NÄSSJÖ. Ale-Surte 
hade allt i egna händer.

Efter poängförlusten 
hemma mot Otter-
bäcken och botten-
nappet i lördags mot 
Nässjö är situationen 
en annan.

Nu måste laget vinna 
resten och med dagens 
formkurva känns det 
som en utopi.

Scenariot känner vi igen. 
Ale-Surte är bra med i serien 
tills de avgörande matcher-
na börjar närma sig, då tar 
bränslet plötsligt slut. Bara en 
poäng mot bottenlag som Ot-
terbäcken och Nässjö skvall-
rar om ett energifattigt och 
kraftlöst Ale-Surte. Sådana 
lag har inget i toppen av All-
svenskan att göra.

Förväntningarna var stora 
inför matchen mot Nässjö. 
Med tanke på den svaga in-
satsen senast hemma mot Ot-
terbäcken väntade sig tillresta 
supportrar att få se revansch-
sugna Vildkatter med rejält 
klös i klorna. De fick istället 
se raka motsatsen. Ale-Surte 
var aldrig ens nära att störa 
seriens tredje sämsta lag.

– Jag önskar att jag visste 
vad detta beror på. Det låser 
sig mer och mer. Framåt 
är vi helt uddlösa och tar 
inte ansvar för att något ska 
hända. Det är egentligen bara 
Lasse Karlsson som visar att 
han vill uträtta något, suckar 
surtetränaren, Urban Ahei-
nen.

Taktiken var glasklar. En 
noggrann defensiv skulle ge 
trygghet.

– På den punkten lyckas 
vi. Nässjö har tre skott på 
mål, varav ett går in. Det är 
inte mycket att klaga på, men 

framåt händer ingenting om 
inte Lasse är inne och kör, 
säger Urban Aheinen.

Han menar att kunnandet 
finns, men att det för tillfället 
råder någon form av block-
ering.

– Det har varit en tuff 
säsong, där det aldrig rik-
tigt har lossnat. Vi har fått 
slita oerhört tungt för varje 
poäng. Det sätter sig i huvu-
det på gubbarna. Senast hade 
vi en bra period mot Otter-
bäcken där vi vände 4-5 till 
6-5. Vi hade flera frilägen att 
döda matchen, men missade. 
Istället gör det 6-6 på övertid. 
Det är hårda papper.

Mot 
Nässjö 
hängde Ale-
Surte med 
bra fram till 
andra peri-
odens olyckliga sju minuter. 
Ale-Surte hade precis kvit-
terat när hemmalaget skick-
ade in ett nytt ledningsmål 
och senare även 3-1 och 4-1. 
Time-out.

– Vi lyckades hitta ny 
energi och med lite mer än 
tjugo minuter kvar hade vi 
hämtat in till 4-3. Lasses 
hörnskytte var magnifikt. Jag 
trodde i det läget att vi skulle 
åtminstone kunna rädda med 
oss en poäng, berättar Urban 
Aheinen.

Så blev det tyvärr inte. Do-
martrion kom istället att spela 
en avgörande roll med stän-
diga avblåsningar under den 
sista kvarten.

– Vi ska inte skylla förlus-
ten på pingvinerna, men de är 
fruktansvärt dåliga. Det drab-
bade båda lagen. Det blev 
svårt för oss att få någon ord-
ning på spelet, så visst känns 
det som att vi fick lida mest 

av den sönderblåsta matchen, 
menar Urban Aheinen.

Vad som sades i omkläd-
ningsrummet efter matchen 
vill han däremot inte kom-
mentera?

– Nej, det är inga ord som 
gör sig i en tidning!

Förlusten sätter Ale-Surte 
i en utsatt position. Laget 
måste nu vinna resten för 
att kunna rädda en kvalplats. 
Redan på onsdag väntar Gais 
på Heden.

– Jag hoppas vi orkar ladda 
om och lägga detta bakom 
oss. Killarna har visat att de 
kan spela mycket bra bandy. 
Kliver vi in med rätt in-

ställning är 
inte Gais 
en omöjlig 
motståndare. 
Tändvätskan 
ska väl inte 

saknas nu när det är vinna 
eller försvinna. Det här är 
vår sista chans och då hoppas 
jag att det inte kommer att 
råda någon energibrist, säger 
Urban Aheinen.

Fredrik Rexin, konstate-
rade även han, att insatsen var 
under all kritik.

– Vår sämsta match i 
år. Ännu ett bevis på att vi 
saknar ett tryggt grundspel. 
Jag känner mig oerhört vilsen 
där framme och vet inte rik-
tigt vart jag ska ta vägen för 
att få bollarna. Att vi trots 
allt vinner matcher i år beror 
mest på individuella presta-
tioner, säger han kritiskt men 
tillägger snabbt:

– Vi kan fortfarande greja 
det här. Harmonin är bra 
i laget. Gais ska få sig en 
match!

– Usel insats mot Nässjö gör att tåget kan gå redan mot Gais

BANDY
Allsvenskan södra, lördag 6 februari
Nässjö – Ale-Surte 4-3 (1-0)

Ale-Surte åkte på en skridsko borta mot Nässjö. Det höll inte, utan laget förlorade två mycket viktiga poäng.     Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Urban Aheinen, tränare för Ale-Surte BK, var inte måttligt 
besviken i lördags. Han var milt sagt vansinnig.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fredrik Rexin beklagar insatsen mot Nässjö, men hävdar 
samtidigt att den är ett bevis på att laget saknar ett tryggt 
grundspel. En åsikt som många delar.
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BASKET
Resultat från Ale Basket
F97-98 – Högsbo Basket       76-21
F 95 – Varberg Basket         84-47
F92-93 – Kortedala Basket  81-53
Kvarnby Basket – P97-98     32-45
Högsbo Basket – P96           69-27
Kullavik Basket – P95         59-70
P92-93 – Borås Basket         74-77
P92-93 – Lidbas Basket     106-70
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