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Målfest även utan skyttekung
– Fredrik Rexin tar gärna över på topp
BOHUS. Det blev mål-
fest även utan skytte-
kungen Lasse Karlsson.

Erik Olovsson, Fredrik 
Rexin och Adam Rohr 
var hetare än någonsin.

– Jag har absolut 
inget emot att spela 
på topp, säger Fredrik 
Rexin efter tre mål på 
nygamla positionen.

Ingen Lasse Karlsson, Kalle 
Ahlgren (skadad) eller Johan 
Grahn (tenta). Tre fruktade 
målskyttars frånvaro skulle 
ställa till problem för vilket 
allsvenskt bandylag som 
helst, men inte för Ale-Surte.

– Vi har en bred trupp 
och flera användbara spelare. 
Rexin har gjort det fantastiskt 
bra som halv hela säsongen, 
men visar idag att han funge-
rar mer än väl som anfallare, 
berömde surtetränaren Peter 
Rönnqvist.

Jumbolaget Åtvidabergs 
BK hade som väntat inte 
mycket att sätta emot, men 
de få tillfällen de skapade ut-
nyttjade gästerna.

– Vi visste att de inte skulle 
orka, men visst är det lite frus-
trerande att de till och med 
leder matchen vid ett tillfäl-
le. Killarna visade dock ingen 
tvekan, utan jobbade på efter 
mallen. Efter paus släppte det 
och när Åtvidabergs ork tog 
slut blev det riktig lekstuga, 
menade Rönnqvist.

Hur tycker du att ni på-

verkades av Lasse Karls-
sons frånvaro?

– Inte alls. Gruppen har 
svetsats samman och som trä-
nare känns det underbart att 
verkligen veta vilka spelare 
som vill något på riktigt. De 
som var på isen idag visar att 
de har ett hjärta för klubben.

Det var idel glada miner 
efter matchen. Fredrik Rexin 
var ett enda stort solsken.

– Det var 
riktigt kul att 
spela i anfal-
let igen och 
det är alltid 
lika roligt 
att göra mål. 
Spelet blir lite annorlunda 
när inte Lasse är med. Väl-
digt mycket har ju gått ut på 
att hitta honom med bollar-
na, sa Rexin.

Med Johan Grahn tillbaka 
i laget pekar det mesta mot att 
tremålsskytten Rexin får kliva 
ner ett par positioner.

– Äh, det spelar inte så stor 
roll, men jag har spelat i an-
fallet nästan hela livet och 
tycker självklart att det är väl-
digt roligt. Får jag välja så är 
det där jag känner mig mest 
hemma.

Det fanns ytterligare en 
tremålsskytt 
i Ale Arena. 
Rexins anfall-
skollega, Erik 
Olovsson, var 
på ett sprud-
lande humör 

och var bara en ribbträff från 
att bli noterad även för ett 
fjärde mål. I slutet av match-
en ramlade han dessvärre så 
illa att han slog upp ett ögon-
bryn. Blodflödet skapade dra-
matik, men Olovsson kunde 
snabbt lugna alla.

– En motståndare tappa-
de skäret och i fallet träffade 
han mig oavsiktligt med klub-
ban. Det blev ett jack på ok-
benet och näsan. Jag känner 
mig fortfarande lite blåsla-
gen, men idag ska jag träna 
för fullt, säger Erik Olovsson 
på måndagseftermiddagen.

Han gläds åt att spelgläd-
jen är tillbaka efter en tids 
turbulens.

– I omklädningsrummet 
har stämningen varit bra hela 

tiden, men vi har varit lite 
ängsliga på isen. Idag kändes 
det bättre och hela laget 
verkar vara på gång. Vi har 
stort förtroende för det jobb 
som den nya styrelsen gör 
nu. Vår målsättning ligger 
fast, vi ska vinna allsvenskan, 
sen är det tråkigt och ganska 
förvånande att inte Lasse 
Karlsson ville vara kvar, men 
chockad är fel ord att använ-
da. Spelarövergångar mitt 
under säsong har kommit till 
bandyn för att stanna, precis 
som i övriga sporter.

Gais gick på pumpen borta 
mot Tranås och därmed kan 
Ale-Surte snart återta serie-

ledningen om inget oförut-
sett inträffar.

Lasse Karlsson till Hammarby
BOHUS. Allsvenskans 
och Ale-Surte BK:s 
skyttekung, Lasse 
Karlsson, lämnar för 
spel i elitserien och 
Hammarby.

Affären blev klar 
precis innan fönstret 
för spelarövergångar 
stängde.

Beskedet gladde 
långt ifrån alla.

– Jag hoppas det finns någon 
i klubben som han kan ta 
Lasse i hand efter det här. 
Mig kommer han aldrig att 
kunna se i ögonen i alla fall, 
sa tidigare vännen och träna-

ren Peter Rönnqvist.
Är du besviken?

– Besviken? Det är ju Lasse 
som har sett till att jag är 
här. Han är initiativtagaren 
bakom hela satsningen och 
flera av årets nyförvärv ligger 
han också bakom – och sen 
väljer han själv att gå så fort 
"storpojkarna" ringer. Det är 
klart att jag är besviken.

Lasse Karlsson spelade för 
Hammarby i elitserien sä-
songerna 2007-2009. Efter 
två år i moderklubben Ale-
Surte bestämde sig Lasse för 
att bejaka en förfrågan från 
vännerna på Söder. Ham-
marby har dragits med ska-

debekymmer och var i stort 
behov av en fruktad målskytt. 
Lasse har på tolv matcher i 
allsvenskan svarat för 36 mål. 
Inte konstigt att telefonen 
ringde hemma hos Karlsson 
i Bohus.

Lokaltidningen har pratat 
med den fruktade måltjuven, 
men han ber omgående om 
förståelse för att han har 
valt att inte tala med media. 
Lasse Karlsson menar att det 
är svårt för alla att förstå hans 
beslut, då de inte har all fakta 
och han vill inte säga något 
som kan skada föreningen. 
Därför är det bättre att inte 
säga något.

Ale-Surte BK hade själv-
klart hoppats på att få bra 
betalt för sin skyttekung, 
men när Lasse Karlsson själv 
ville lämna och klubbens 
ekonomi är i akut behov av 
intäkter blev förhandlingen 
mycket speciell. Enligt tid-
ningens källa är affären in-
delad i tre steg. En mindre 
summa har Hammarby reg-
lerat i samband med över-
gången, vidare får Ale-Sur-
te ytterligare ett belopp om 
"Bajen" når en semifinal och 
en tredje insättning vid en 
eventuell final.

– Många har uttryckt att 
vi fick för dåligt betalt, men 

man måste också ta med i be-
räkningen att vi faktiskt slip-
per betala lön till Lasse. Våra 
kostnader sjunker och det är 
positivt med tanke på den si-
tuation som klubben befin-
ner sig i. Jag tror också att det 
här leder till att andra spelare 
lyfter sig och kliver fram, sa 
Ale-Surtes styrelseledamot 
Lars-Ove Hellman.

Sportsligt är förlusten av 
skyttekungen kännbar, men 
sett ur ett helhetsperspektiv 
kan det vara en del av rädd-
ningen för klubbens finanser. 

Lasse Karlsson har redan 
hunnit träna på Zinkens-
damm och gör sin första 

match mot Broberg på tisdag 
kväll.

Till alla surtefans glädje 
kan noteras att Lasse Karls-
son har lovat att återvän-
da till Ale-Surte redan nästa 
säsong och då vara ansva-
rig för ungdomssektionen. 
Han har inte helt uteslu-
tit en säsong i A-laget, men 
medger att en försäsongsträ-
ning inte lockar för tillfäl-
let. Återstår att se om Lasse 
Karlsson ändå anses vara ett 
tillskott. Han snittar trots allt 
tre mål per match... 

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Åtvidaberg 10-2 (3-2)
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Erik Olovsson i omklädningsrummet efter matchen. Ett jack 
på okbenet och näsan förorsakade visst blodflöde.
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Ale Arena
Lördag 22 januari kl 1400

vs
BLÅSUT

ALE-SURTE BK

Fredrik Rexin jublar efter sina tre fullträffar mot Åtvidaberg. Den forne anfallaren som i år 
har spelat halv i Ale-Surte flyttades upp på topp, då skyttekungen Lasse Karlsson hastigt 
sålts till Hammarby och Johan Grahn hade tenta.            Foto: Allan Karlsson

Tar gärna över. Adam Rohr och Fredrik Rexin var de två som 
tillsammans med Erik Olovsson visade att de gärna tar över 
målfabrikationen i Ale-Surte som förlorade sin skyttekung 
Lasse Karlsson till Hammarby i veckan.
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