
KARLSTAD. Ale-Surte 
nådde målet, men stod 
ändå som förlorare när 
seriefinalen blåstes av i 
Karlstad.

– Vi var med in i det 
sista och spelade en 
avgörande match, men 
räckte inte till, sum-
merade tränaren Urban 
Aheinen.

IF Boltic gör come-
back i elitserien.

Ale-Surte räckte inte till i lör-
dagens seriefinal på Tingval-
la som spelades i ett mindre  
snökaos. Hemmalaget be-
härskade underlaget och de 
yttre omständigheterna bäst. 
Förutom de inledande tio mi-
nuterna, där Johan Grahn 
gav gästerna ledningen på 
hörna, dominerade Boltic 
kraftigt.

– Vi var inte där. De fick 
göra precis som de ville, suck-
ade Urban Aheinen.

Ett av skälen till det kan 
naturligtvis ha varit att Ale-
Surte redan innan avslag nått 
sitt mål – att spela en seriefi-
nal. Energin var kanske slut?

– Det tror jag inte. Käns-
lan var bra inför matchen och 
en avgörande match på Ting-
valla är nog tillräckligt bräns-
le för de allra flesta, menade 
Urban Aheinen.

Inte heller målvakten, 
Alexander Wetterberg, 
som från den yttersta utpos-
ten hade bra blick över vad 
som skedde hade någon för-
klaring.

– De är bättre än oss idag. 

Det blev väldigt ensamt där 
bak och så blir det när vi 
måste flytta fram positioner-
na. Vi får vara nöjda med sä-
songen ändå, även om det är 
tungt just nu.

Trevlig vana
Ale-Surte som under hela 
serien haft en trevlig vana att 
vända hopplösa underlägen 
fick en redan tuff uppgift att 
bli ännu tuffare direkt efter 
pausvilan. 3-1 förvandlades 
inom loppet av några sekun-
der till 5-1. Boltic som anför-
des av spelmotorn och vetera-
nen, Paul Hansen, gjorde allt 
rätt. Lasse 
Karlsson 
reducerade 
två gånger 
om, men 
hemmalaget 
var aldrig 
skakat.

– De har ju mer vana än 
vi av att spela i snö, fast vi 
ska inte skylla på vädret. Det 
var samma förutsättningar 
för båda lagen, konstaterade 
Alexander Wetterberg.

Ale-Surte går hur som helst 
stärkt ur säsongen. Klubben 
får ytterligare en säsong att få 
de sista pusselbitarna på plats 
för att ta sista steget.

Saknar playmaker
– Skillnaden mellan oss och 
Boltic är inte jättestor, men 
vi saknar en playmaker och 
lite rutin, sa Urban Aheinen 
spontant efter slutsignalen.

I onsdags genomförde 
Vildkatterna sin sista hem-
mamatch för säsongen och 

slog Tranås utan större be-
kymmer. Johan Grahn, Fred-
rik Rexin och Lasse Karlsson 
var huvudleverantörer.

1023 personer såg i lördags 
80-talets bandyeleganter, IF 
Boltic, ta klivet tillbaka upp 
i elitserien. Nästa år kan det 
vara Ale-Surtes tur. Med Ale 
Arena, en nytänd organisa-
tion och ett lagbygge med 
sikte på framtiden finns alla 

möjligheter att ta det sista 
steget vid rätt tillfälle.
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Innebandy Division 1 damer
Lördag 6 mars kl 16.30 Ale gymnasium

Surte IS IBK Surte IS IBK vsvs Köping Köping
Matchvärd:

Ale-Surte föll vid målet

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Tranås 6-3 (1-1)
IF Boltic – Ale-Surte 10-3 (3-1)

Platt fall i seriefinalen. Snöyran i Karlstad förbyttes till 
glädjeyra efter 90 minuter. Boltic är tillbaka i elitserien.

TINGVALLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Johan Janebrink var tom i blicken efter seriefinalen på Ting-
valla. Han kan dock se tillbaka på sin bästa säsong i sur-
tetröjan. På sponsorträffen innan Tranåsmatchen sa Per-
Anders "Nöne" Gustavsson: "Johan är den spelare som har 
utvecklats klart mest under säsongen".

Målisar. Fredrik Rexin, Johan Grahn och Lasse Karlsson 
svarade för alla sex målen mot Tranås.

Ale-Surtes målvaktsfynd, Alexander Wetterberg, tröstades 
av Bolticspelare och gjorde trots tio insläppta mål en klart 
godkänd match.

Surtesupporter hade synpunkter på snövallen vid sargen. 
Det är inte riktigt som i Ale Arena...


