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ALE-SURTE BK’S 
HEMMAMATCHER!
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Stöd Ale Surte BK:s satsning till elitserien!
Stöd oss via autogiro. Blankett fi nns att hämta på vår hemsida.

www.surtebandy.se
Entré: Vuxen över 16 år: 100:- 
Pensionär/studerande (med leg.) 50:-

BOHUS. Uträknade 
efter en poäng på två 
matcher.

I den abosluta topp-
striden efter derby-
segrar mot Gais och  
Frillesås.

Det svänger för Ale-
Surte BK i bandyall-
svenskan.

När det såg som mörkast ut 
gick det upp ett ljus för Ale-
Surte. Onsdagens derby mot 
Gais på Heden handlade om 
att vinna eller försvinna. Gä-
seterna från Ale insåg äntli-
gen allvaret och sparade inte 
på krutet. Martin Östling 
lät bössan mullra från distans 
redan efter fyra minuter. Det 
blev ett härligt startskott för 
en total överkörning. Gais 
hade handen på hjärtat aldrig 
skuggan av en chans.

– Vi pulvriserar dem och 
äger såväl matchen som 
planen. Alla tog jobbet och 
ingen föll ur ramen. Det är 
en gedigen laginsinats, där 
samtliga visade en härlig in-
ställning. Plötsligt förstod 
alla att det handlar om att ta 
ansvar, berömde surteträna-

ren, Urban Aheinen.
Skyttekungen Lasse 

Karlsson bekräftade åter-
igen att formkurvan pekar 
rakt upp.

– Äh, det har känts bra 
hela tiden. Det är tillfällig-
heter som avgör. Nu gör 
alla en bra match och sliter 
för varandra, då är det lätta-
re att målen också trillar in, 
menade tvåmålsskytten Lasse 
Karlsson.

Han var högst delaktig 
även i fredagens hemmase-
ger över Frillesås. Hans tre 
mål där betyder att Lasse har 
gjort 13 mål 
på fem mat-
cher.

– Han 
har växt när 
Patrik Eide-
nert har 
kommit in i spelet. Lasse tog 
vara på tre bra lyft från Patrik. 
De hittar varandra. Vi har ti-
digare under säsongen fått 
slita oerhört hårt för att göra 
mål. Nu har vi fått lite enkla-
re mål. Det ser bra ut, säger 
Urban Aheinen.

Med full pott på två mat-
cher, samtidigt som Gripen 

tappade poäng borta mot 
Nässjö och Boltic överras-
kande torskade mot Stjärnan, 
är Ale-Surte plötsligt tillba-
ka i ett bra slagläge inför av-

görandet i 
serien. Ef-
tersom både 
Gripen 
(borta på 
fredag) och 
Boltic står 

med på programmet har Vild-
katterna allt i egna klor.

– Kan vi ta med oss grun-
derna från Gaismatchen har 
vi en bra chans. Det blir tufft 
och troligtvis mycket folk. Får 
vi med oss lite supportrar på 
läktarna kan det bli en härlig 
inramning. Tycker ändå att 
vi ska slå ur underläge. De 

har hemmaplan och har ny-
ligen förstärkt med Martin 
Arvidsson från Villa. De har 
pressen på sig, säger Urban 
Aheinen.

Matchen mot Gripen blir 
med stor sannolikhet helt av-
görande. Seger där och Ale-
Surte utmanar på nytt om se-

riesegern och en plats i elitse-
rien nästa år. Kanske inte ett 
stort steg för mänskligheten, 
men däremot för Ale Arenas 
stolta hemmalag. Med tanke 
på hur det stundtals har sett 
ut under säsongen är utveck-
lingen sensationell. När sista 
matchen är spelad kan Ale 

kommun ha ett lag i högsta 
serien. Smaka på det!

BANDY
Allsvenskan södra
Gais – Ale-Surte 2-5 (1-3)
Ale-Surte – Frillesås 5-2 (2-0)

Dubbla derbysegrar = guldvittring
– Ale-Surte har avgörandet i egna händer

SURTE. Martin Östling, 
22, har fått stort för-
troende av lagledningen 
i år.

Mot Gais och Frille-
sås har han agerat väg-
visare genom att inleda 
målskyttet.

– Det är alltid roligt 
att göra mål och nu 
har vi haft lite flyt så 
allt kan hända, säger 
huvudpersonen själv.

Martin Ösltling är en av Ale-

Surtes egna produkter som 
definitivt har slagit sig in i 
laget och tagit en permanent 
plats i år. Som defensiv mitt-
fältare svarar han för en stor 
arbetsinats över hela planen. 
På senare tid har han börjat 
ställa in siktet och vädrat 
bössan allt oftare.

– Jag har väl hittat min plats 
nu. Förra året var jag mest er-
sättare för Anders Pettersson, 
men nu känner jag förtroen-
de och ju mer du spelar desto 
bättre blir du, säger Martin 

Östling.
Mot Gais gjorde han det 

ack så viktiga 1-0-målet i mat-
chinledningen och mot Fril-
lesås körde han en repris.

– Förhoppningsvis blir 
det en upprepning även mot 
Gripen... Nu när matchen 
gäller så mycket hoppas jag 
att klackarna skapar tryck 
i deras nya hall. De har ju 
bästa publiksnittet och fyller 
vi på med lite alebor kan det 
bli skön stämning, säger Öst-
ling.

Hur slutar den dramatis-
ka bandyallsvenskan?

– Den som det visste. 
Vad som helst verkar kunna 
hända. Vi har ett bra lag och 
när allt stämmer är vi svår-
slagna. Det talar för oss, dess-
utom har vi inte förlorat mot 
Gripen i år.

Elitserien är inom räck-
håll, hur känns det?

– Stort. Det känns riktigt 
stort.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Lasse Karlsson har full koll 
och gjorde i veckan fem av 
Ale-Surtes tio mål.

TROLLHÄTTAN NÄSTA!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling har visat vägen för Ale-Surte två matcher i 
rad. Distinkta distansskott har letat sig in i mål.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Martin Östling – en ungtupp som visar vägenMartin Östling – en ungtupp som visar vägen

Johan Grahn och Ale-Surte 
har fått guldvittring efter 
två derbysegrar.


