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BOHUS. Rivalerna vann 
Ale-Surtes försäsong-
sturnering, Kosa Euro 
Cup.

IFK Kungälv segrade 
efter en dramatisk final 
mot ryska Vodnik.

Surtesonen, Mikael 
Lindberg, avgjorde med 
att sätta sista straffen.

Kosa Euro Cup avgjordes i 
Ale Arena i helgen. Åtta lag 
gjorde upp om 50 000 kronor 
i prispengar och självklart en 
stor portion prestige. Tre elit-
serielag kryddade cupen till-
sammans med ryska Vodnik 
och norska mästarlaget Sol-
berg. Värdklubben Ale-Sur-
te BK förlorade öppnings-
matchen med knappa 3-2 
mot just Vodnik. Den förlus-
ten blev avgörande och med-
förde att hemmalaget inte 
fick delta i söndagens final-
spel. IFK Kungälv var också 
minst ett nummer för stort i 
den laddade lördagsmatchen 
mot Ale-Surte. Elitserieklub-
ben från andra sidan älven har 
fortfarande en helt annan fart 
på skridskorna och ett effek-
tivare skytte.

– De är ett snäpp bättre 
individuellt, men jag tycker 
att vi som lag borde kunna 
pressa dem hårdare. Vi in-
ledde starkt, men kollapsa-
de när de fick hål på oss, sa 
Ale-Surtes nye tränare Peter 
Rönnqvist.

Vad tar du med dig från 
turneringen?

– Att vi har en del kvar 
att jobba med offensivt. Fler 
måste bli delaktiga, det får 

inte hänga på några få spela-
re. Det såg bättre ut i början 
på säsongen, så jag vet att vi 
kan. Sedan måste vi sätta våra 
chanser, särskilt i täta match-
er mot bra motstånd. Nu 
är det viktigt att vi får spela 
några träningsmatcher mot 
bättre lag i högt tempo. Kil-
larna behöver varva upp. Jag 
hoppas vi kan få till det. Om 
sex veckor börjar serien…

Turneringens stora af-
fischnamn, gaisaren Magnus 
Muhrén, kommer knappast 
att minnas helgen i Ale Arena 
som ett av hans större bandy-
minnen. Två matchstraff, ett 
missat straffslag i avgöran-
det mot IF Boltic och bara 
en seger – mot division ett 
laget Frillesås. Där blev han 
förvisso tremålsskytt och slog 
även fyra assist… Från denna 
grupp gick istället Sirius och 
Boltic vidare, men inget av 
lagen överlevde semifinaler-
na. IFK Kungälv besegra-
de Karlstadlaget efter straff-
läggning och Sirius fick sig en 
vända av ryska Vodnik som 
hade en stegrande form hela 
turneringen. I finalen mötte 
de för tredje gången denna 
veckan IFK Kungälv. Ons-
dagens träningsmatch sluta-
de oavgjort, lördagens grupp-
spelsmatch vanns av Kungälv 
(6-3) så det var ett allt annat 
än segertippat Vodnik som 
skrinnade in i finalen. En rysk 
3-0-ledning efter 20 minuter 
överraskade därför alla.

– Oerhört psykologiskt 
viktigt att vi fick en boll före 
pausvilan. Vi fick en härlig 
energi i laget och dessutom 
2-3 efter bara några minuter 
i andra halvlek. Det kändes 
aldrig som att vi inte skulle 
kunna vända, kommentera-
de matchhjälten och lagkap-
tenen Mikael Lindberg efter 
finalrafflet.

IFK Kungälv forcerade  
kraftigt. Ryssarna fick några 
domslut emot sig och börja-
de tappa humöret. En hörna 
från vänster förvaltade Lind-
berg på bästa sätt, inte genom 
att ställa in siktet, utan med 
en läcker pass till kollegan 

Daniel Gratjov. Avslut-
ningen satt i taket! Kvitte-
ringen kom när det återstod 
en minut av ordinarie match-
tid. Straffslag fick skilja lagen 
åt i finalen.

– De tog några dumma 
utvisningar och det blev nog 
extra kännbart. Du är rätt seg 

i benen efter en hel turnering. 
De hade väl tre på bänken 
ett tag. Hur som helst är det 
alltid skönt att sätta ryssar på 
plats, menade Lindberg som 
i den dramatiska strafflägg-
ningen fick skjuta den sista 
av tre straffar – detta efter att 
kungälvsmålvakten Pertti 

Virtanen räddat den första 
av ryssarnas straffar.

– Det var bara att gå fram 
och njuta! Jag sköt som jag 
brukar och det fungerade den 
här gången också.

Andra hade nog varit ner-
vösa – den var trots allt värd 
35 000 kronor och en seger i 

Lindberg sköt pokalen till Kungälv
– Surtesonen avgjorde 
finalen i Kosa Euro Cup
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IFK Kungälv segrade i Kosa Euro Cup 2010 efter att ha besegrat ryska Vodnik med minsta möjliga marginal. Finalen fick av-
göras med straffar, men vägen dit var lång för IFK som låg under med 0-3.

Vinnare i bollutkastet Yngve Hellman, Felicia Janebrink och 
Martin Johansson delade på priser och pengar.

Ryssarna tappade humöret i 
finalen.

Lasse Karlsson och Ale-Surte vann bara en av tre matcher i 
den egna cupen.

Lagkapten Mikael Lindberg poserade med pokal och seger-
check.


