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TROLLHÄTTAN. 3-0 
och tolv minuter kvar 
att spela.

Gripen hade Ale-
Surte i säcken, men det 
hjälpte inte.

Mördarkvarten åter-
stod.

Ale-Surte gjorde det igen. 
Avgjorde i slutminuterna. 
Förvandlade hopplösa 3-0 
till seger 3-4 på femton gulblå 
minuter.

– Helt osannolikt, säger 
Fredrik Korén efteråt och 
ser inte ut att förstå att det 
verkligen har hänt.

Surtetränaren, Urban 
Aheinen, log som ett litet 
barn men talade med helt 
andra bokstäver.

– Det här kallas mördar-
kvarten. Vi trampar och tram-
par. Till slut orkar de inte stå 
emot. Det är ingen tillfällig-
het. Vi har sett det vid upp-
repade tillfällen i år.

Första halvlek gick i Gri-
pens favör. 2-0-ledningen 
är inte mycket att säga om. 
Lasse Karlsson hade ett fril-
äge efter tre minuter och Ale-
Surte hade även en bra hörn-
variant som kunde resulte-
rat. Mer än så var det inte. 
Gripen styrde 
och ställde. 
Alexander 
Wetterberg 
var räddan-
de ängel hos 
gästerna. Efter paus är det 
istället Gripens burväktare 
som agerar hjälte. Ale-Surte 
har bättre fart under skrid-
skorna och radar upp chan-
ser, men förgäves. Hemma-
laget kontrade ologiskt in 3-
0. Strax före hade målkung-
en, Lasse Karlsson, bränt ett 
friläge. Det såg nattsvart ut 
och i anteckningarna stod 
det "punkt slut" efter Gri-
pens tredje mål.

– Ha ha, räkna aldrig bort 
oss. Vi behöver ett underläge 
för att växla tempo. Det går 
fort i bandy när bollarna väl 
trillar in, skojade Ale-Surtes 
playmaker, Patrik Eidenert, 
efteråt.

Hans 3-2-reducering 
hamnar i avdelningen "an-
norlunda mål". Ett frislag 
från kanten, säkert 30 meter 
till mål, seglade in i bortre 
krysset.

– Hyfsad träff. Jag siktade 
och sköt, sa Eidenert med ett 
segerleende.

Annars var det som vanligt. 
Lasse Karlsson visade vägen 
med att ta vara på Ale-Surtes 
sjätte hörna efter paus. När 
Gripen vittjade nätet första 
gången återstod blott tolv 
minuter att spela. Tre minu-
ter senare skickade Eidenert 
som nämnt in 3-2 och efter 
ytterligare tre minuter kvit-
terade Johan Malmqvist på 
straff. Det var för övrigt hans 
tionde raka.

– Den var väl inte solklar, 
men den satt där den skulle. 
Nu har jag bara sex kvar till 
Anders Petterssons rekord 

på 16 raka straffar, betonade 
Malmqvist.

Gripen fick i slutsekunder-
na ett gyllene tillfälle då laget 
tilldömdes en hörna, men det 
blev istället Ale-Surtes rädd-
ning. Målvakten Alexan-
der Wetterberg räddade och 
fick syn på Lasse Karlsson 
som precis skrinnat in från 

bänken. Ut-
kastet friställ-
de målkung-
en som inte 
gjorde något 
misstag.

– Hoppas de inte missade 
assisten bara, kommenterade 
Wetterberg.

4-3 fick bägaren att rinna 
över för delar av Gripenklack-
en som ägnat nästan hela mat-
chen mot att häckla sin tidi-
gare kelgris, Lasse Karlsson. 
Det blev inte bättre av att Ale-
Surtes mentor, Per-Anders 
"Nöne" Gustavsson, jubla-
de åt dem när domaren för-
kunnade eld upphör.

– Äch, det får de tåla när de 
provocerar oss en hel match. 
Det var ju en sanslös vänd-
ning. Självklart förstår jag 
deras besvikelse, förklarade 
"Nöne" som var väldigt nöjd 
med utvecklingen.

– De orkar inte hänga med 

i slutet. Vårt yngre lag vinner 
i det långa loppet.

Nu väntar Tranås på 
onsdag och senare Boltic 
borta på lördagen. Årets sista 
match ser ut att bli helt av-
görande. Dörren till elitse-
rien står öppen.

– Vi är med i alla fall och 
så länge jag har varit med har 
målet varit att sista matchen 
ska gälla något. Det verkar 
ju bli så, konstaterade Patrik 
Eidenert.

Först måste dock små-
länningarna från Tranås av-
färdas. Återigen är seger ett 
måste. Spänning och drama-
tik utlovas i Ale Arena. Det 

kan vara den sista allsvenska 
matchen. Ale-Surte är 180 
minuter från en återkomst i 
elitserien.

– Så vem vet, det kanske 
kommer 250 personer på 
onsdag, sa en ironisk Johan 
Grahn.

Vi ses 
i spåret!
Kom och var med på 
Barnens Vasalopp på 
Dammekärr söndagen 
den 28 februari Kl 14.

Banan går runt ängen på 
Dammkärr i valfritt antal varv. 
Medalj och diplom till alla deltagare. 
Arrangör: OK Alehof 

Varmt välkommen!

I mån av tillgänglighet så lånar vi ut skidutrustning.

Mördarkvarten
– Ale-Surte vände 3-0-underläge till seger på 15 minuter

Matchhjälten, Lasse Karlsson:

"Som en saga"
TROLLHÄTTAN. Hånad 
av Gripenklacken och 
förbannad efter ett 
missat friläge.

Med två mål sista 
kvarten, varav det sista 
bara sekunder före 
slutsignalen blev Lasse 
Karlsson precis som 
vanligt matchhjälte.

15 mål på sex mat-
cher säger allt.

Skyttekungen har varvat upp. 
När det gäller som mest har 
Lasse Karlsson också varit 
som bäst. I fredagskväll visade 
han Ale-Surte vägen genom 
att inleda upphämtningen 
med det viktiga 3-1-målet 
på hörna. Sedan väntade han 
till 93:e minuten innan han 
satte spiken i kistan med ett 
obarmhärtigt avslut till 3-4.

– Jag var så trött att jag 
varken hann eller orkade 
tänka. Jag satsade allt på ett 

kort. Det är som en saga. Helt 
underbart, sa matchhjälten.

Efterlängtat språng
Lasse Karlsson har hela tiden 
hävdat att det egentligen är 
för tidigt för Ale-Surte att ta 
klivet upp i Elitserien redan 
i år. Fast faktum är att med 
en måltjuv som honom i nu-
varande form är det fullt re-
alistiskt att vildkatterna gör 
ett efterlängtat språng upp i 
högsta serien om 180 minu-
ter. I så fall kommer Lasse 
Karlsson med sina hittils 33 
gjorda mål att ha varit högst 
delaktig. 

Om han hörde glåporden 
från Gripenklacken? Tja, han 
gav dem åtminstone svar på tal. 
Det avgörande 3-4-målet var 
en tyken hälsning och ett tack 
för senast.

Patrik Eidenert gjorde ett konstmål från 30 meter.
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BANDY
Allsvenskan södra
Gripen BK – Ale-Surte 3-4 (2-0)

Gripen gjorde sitt bästa för att fälla Ale-Surte, men det lyckades föga. Johan Malmqvist 
satte straffen till 3-3 efter att tvåmålsskytten Lasse Karlsson fällts.

Lasse Karlsson, tvåmålsskytt och matchhjälte.
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