
BOHUS. Ale-Surte BK 
går från klarhet till 
klarhet.

En stabil defensiv 
ger trygghet och till 
sist trillar målen in där 
fram.

– Vi har fortfarande 
en bit kvar till vårt 
max, men det börjar 
kännas riktigt bra, 
säger Erik Olovsson.

Först fick Tranås kapitulera i 
Ale Arena och senare i helgen 
som gick väntade samma öde 
för Lidköpings AIK.

– Vi spelar stabilt just nu, 
men det finns en del kvar att 
jobba med. Problemet är att 
vi ställs mot motstånd som 
redan givit upp och därför gör 
allt för att sabotera matchen. 
De försöker inte ens bjuda 
upp till kamp. Det blir ingen 
riktig bandy, utan enbart spel 
mot ett mål med en köttmur 
framför, säger surtetränaren 
Peter Rönnqvist.

Lidköping lyckades tråka 
sönder matchen i en dryg 
halvlek. Sen skickade Peter 
Rönnqvist upp Erik Olovs-
son i anfallet.

– Han fick åka skridskor 
som aldrig förr, den taktiken 
rev djupa sår i LAIK, säger 
Rönnqvist 
som var stum 
av beundran.

– Erik 
gör ett otro-
ligt osjälviskt 
jobb. Han 
sliter för laget, 
utan att själv få stå i centrum. 
Det är han som ligger bakom 
att vi till sist vinner matchen.

Erik Olovsson själv tycker 
att lagets formkurva stegras 
för varje match som går.

– Bandy är en lagsport. Vi 

har äntligen lärt känna varan-
dra ordentligt och nu börjar 
pusselbitarna falla på plats. 
Det är svårt att prestera om 
inte alla är med. Ju bättre dina 

lagkamrater 
spelar desto 
bättre spelar 
du själv. Det 
handlar om 
att komma in 
i den positiva 
spiralen och 

det känns som att vi är nära 
nu, säger han.

På fredag väntar topp-
match mot Gripen.

– Härligt! Motståndet 
har blivit tuffare för varje 
omgång och det känns bra 

att vi får Gripen nu, menar 
Erik Olovsson.

Tränare Rönnqvist håller 
med.

Ska bli kul
– Det ska bli riktigt kul. 
Gripen har många skickliga 
bandyspelare, men en del av 
dem har passerat bäst-före-
datum. Jag tror att det gäller 
för oss att hålla uppe tempot. 
Vi är bättre fysiskt förbered-
da, menar han.

Gripen är sista hindret 
innan en mycket viktig match 
på Annandag jul.

– Det kan bli hur bra som 
helst. Heden, mycket publik, 
stor betydelse, mycket nerv. 

Vi kommer att vara laddade, 
men Gais får gälla som favo-
riter, säger Erik Olovsson när 
vi för "Årets match" på tal.

Just publik är något som 
Erik har saknat i år.

Saknar publiken
– Jag vet inte riktigt vad vi 
ska göra åt det. Vi vinner 
våra matcher och har stund-
tals spelat underhållan-
de bandy. Kan vi vinna mot 
Gais väcker vi kanske bandy-
intresset till liv igen. Det är 
väl ingen som riktigt tror på 
oss ännu.

Jodå, tränare Rönnqvist 
tvivlar inte.

– Det ser väldigt stabilt ut. 

Vi är svåra att få hål på och jag 
tror att vi är jobbiga att möta i 
längden. Det ska bli kul att se 
hur långt vi räcker när mot-
ståndet blir lite vassare. Det 
är upp till bevis nu.

Så sant som det är sagt. 
Gripen hemma på fredag och 
sedan väntar Gais på ett full-
satt Heden, Annandag jul.
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BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Tranås 5-1

Mål Ale-Surte: Erik Olovsson 2, 
Fredrik Korén, Lasse Karlsson, Kalle 
Ahlgren. Matchens kurrar: Johan 
Malmqvist 3, Erik Olovsson 2, Alex-
ander Wetterberg 1.

Lidköping – Ale-Surte 2-5 (1-1)

Mål Ale-Surte: Johan Grahn 3, Lasse 
Karlsson 2. Matchens kurrar: Johan 
Grahn 3, Erik Olovsson 2, Martin 
Östling 1.
Ale-Surte 7 41 13
Gais 7 37 12
Gripen/Trollhättan 7 24 11
Tranås 7 21 9
Motala 7 2 8
Lidköpings AIK 7 0 8
Nässjö 7 4 7
Jönköping 7 -6 7
Blåsut BK 7 -1 6
Mosseruds GOIF 7 -43 2
Otterbäcken 7 -38 1
Åtvidaberg 7 -41 0

Division 2 Göteborg, damer
Ale IBF – Lerum 4-4 (2-1, 1-2, 1-1)

Mål Ale: Malin Bernhardsson, Ida 
Bergenhus, Emma Asplund, Emmelie 
Södergren.
Matchens kurrar: Sandra Augusts-
son 3, Emmelie Södergren 2, Lisa 
Persson 1.

Div 3 Göteborg damer
Kortedala HC - Nödinge ( 13-22 )

Mål:  Ingen uppgift
Matchens kurrar:  Carina Svensson 
2, Caroline Karlsson 1 
 
Div 4 Göteborg damer
Nödinge - HK Varberg B  ( 28-17 ) 

Mål: Sara Andreasson 7, Sandra 
Josefsson 7, Jenny Jensdottir 4, 
Matilda Justesen 4, Catrin Arons-
son 3, Rebecca Strauss 2 , Emma 
Qvardfordt 1.
Matchens kurrar: Idah Hessfelt 2 
(MV), Sara Andreasson 1.

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Tranås 5-1 (3-1)

Lidköping – Ale-Surte 2-5 (1-1)

Formen stegras steg för steg
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– Nu väntar toppmatcher mot Gripen och GAIS

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har drabbats av en 
tung förlust inför fot-
bollsåret 2011.

Lagkaptenen Tobias 
Gustafsson försvinner 
till Skoftebyns IF.

– Inget lätt beslut att 
lämna LEIF, men jag 
kände att jag ville anta 
den här utmaningen, 
säger Tobias till Aleku-
riren.

Tobias Gustafsson svarade, 
precis som Lilla Edets IF i 

övrigt, för en mycket stark 
säsong i år. Tobias hade stor 
del i att de rödblå kunde knipa 
en fjärdeplats i division 3 NV 
Götaland, som för övrigt 
vanns av Skoftebyns IF.
– Det stämde väldigt bra och 
jag fick förbli skadefri hela 
året, förklarar Tobias.
Skoftebyns IF känner väl till 
LEIF:s urstarke mittback 
efter de senaste årens heta 
duster. ”Söderns charmö-
rer” och dess tränare Johan 
Brinck har fått ett nyförvärv 
av rang.

– Jag har tränat två veckor 
med Skoftebyn och i tors-
dags kväll bestämde jag mig 
för att signera ett ettårskon-
trakt. Det är framförallt den 
sportsliga utmaningen som 
lockar. Det ska bli intressant 
att få testa på en högre nivå, 
säger Tobias.
Vad har du att säga om din 
nya klubb?
– Jag har fått ett väldigt bra 
intryck, det är en klubb som 
satsar och vill uppåt.
Lilla Edets IF hoppas kunna 
fylla luckan efter Tobias Gus-

tafsson med Martin Sjöblom 
från Ljungskile SK. En gäng-
lig centralspelare med fram-
tiden för sig. Redan i höstas 
anslöt en annan LSK-spelare 
i Anton Granqvist.
– Förhoppningsvis kan vi 
göra klart med ytterligare 
något namn inom kort, säger 
Jan Erlandsson i LEIF:s sty-
relse.

Tungt avbräck för Lilla Edets IF
– Tobias Gustafsson klar för Skoftebyns IF
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tobias Gustafsson lämnar Lilla Edets IF för spel i division 
2-klubben Skoftebyns IF.

Erik Olovsson och Ale-Surte närmar sig storformen. Två stabila segrar i veckan och nu väntar först Gripen – sedan Gais på 
Annandag jul.
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BANDYALLSVENSKAN SÖDRABANDYALLSVENSKAN SÖDRAMISSA INTE 
strafftävlingen mellan
Tommy Rosberg vs Harri 
Bergbacka. I målet Peter 
Carlsson! Kl 18.45
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