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BOHUS. Surte BK jagar 
en plats i nästa års 
division ett.

Veckans två segrar 
mot Hemsjö och Frille-
sås B var en förutsätt-
ning för att drömmen 
ska leva vidare.

– Det är vinna eller 
försvinna som gäller i 
varje match, säger lag-
kapten och Surtes här-
förare, Adam Rohr.

Surte Bandyklubbs andra 
match i fortsättningsserien, 
där segrande lag kvalificerar 
sig för spel i division ett nästa 
år, var en seg historia. Linjer-
na i spelet var 
tunna om inte 
helt utrade-
rade, soloåk-
ningarna av-
löste varandra 
och borta var 
de fartfyllda uppåkningarna 
med fina släpp till en medspe-
lare i högre tempo. Matchen 
gav de 142 tappra support-
rarna förvisso en viss drama-
tik, då pausledningen stanna-
de vid 2-0. När Hemsjö sedan 
reducerade till 2-1 och Surte 
brände chans efter chans 
borde det ha blivit oroligt.

– Nej, jag kände aldrig att 
vi var hotade. Killarna har 
ingen försäsongsträning i 
benen och det märks. Å andra 
sidan skapar de nästan ingen-
ting på oss. Deras enda mål 
får de tacka slumpen för, ana-
lyserade surtetränaren Olavi 
Koskelainen efter matchen.

Även tvåmålsskytten Adam 

Rohr var inne på samma linje.
– Jag tycker vi har match-

en under fullständig kontroll, 
men sätter vi inte alla chanser 
vi skapar blir det jämnt i mål-
protokollet. Det var bara en 
tidsfråga tills vi skulle avgöra.

Spelmässigt anser lag-
kapten Adam Rohr att laget 
måste fortsätta komma runt 
på kanterna, något som har 
varit framgångsmelodin tidi-
gare under säsongen.

– Då får vi som regel minst 
en hörna och dessa har vi 
lyckats få utdelning på. Det 
har kanske varit vårt vassaste 
vapen hittills. Idag utnyttjade 
vi bara en och det är för dåligt.

I söndags väntade Frillesås 
B på Sjöare-
mossen. Efter 
en tillknäppt 
första halvlek 
ökade Surte 
tempot. Det 
blev till sist 

en tämligen överlägsen seger.
– Killarna var taggade 

och har verkligen förstått 
hur viktig inställningen till 
match är. Väldigt många ut-
märkte sig, en del syns tydli-
gare än andra som jobbar hårt 
i det tysta. Ett sådant exempel 
är vår rutinerade vän Stefan 
Nilsson, sa Olavi Koskelai-
nen på måndagen.

Surte utmanar nu på allvar 
om att knipa en plats till divi-
sion ett nästa säsong. Främsta 
utmanarna är Kareby IS och 
Kållereds SK. Kareby möter 
Surte i Ale Arena om en dryg 
vecka. I händelse av vinst pas-
serar Surte kungälvslaget. Det 
är svårare med Kållered som  

vann den inledande matchen 
över Vildkatterna. En förlust 
som kan bli förödande. Kålle-
red har Hemsjö, IFK Malmö 
och Frillesås kvar. Surte har 
närmast Oskarström borta, 
Kareby hemma och avslutar 
hemma mot IFK Malmö.

– Det ser tufft ut på papp-
ret, men styrelsen har också 
lämnat in en protest till för-
bundet och går den igenom 
fråntas Kållered segern över 
oss, avslöjade Olavi Koske-
lainen.

Protesten gäller att Kål-
lered ska ha använt spelare 
från både Mölndals A- och B-
trupper, vilket inte är tillåtet.
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Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 17 feb kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

EDSBYNS IF

ELITSERIEBANDY!

BANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus 1. Matchens kurrar: Adam 
Rohr 3, Fredrik Thelaus 2, Ludvig 
Östman 1.

Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus, Eddie Ingebro, Jonas 
Eriksson, Jonas Albinsson, Tommy 
Bergestig. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, Fred-
rik Thelaus 2, Ludvig Östman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HP Warta 18-18 (9-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Sofia 
Hvenfelt 4, Johanna Bengtsson 4, 
Jenny Jensdottir 2, Sara Andréas-
son, Jessica Edler och Ranja Hell-
ström 1 vardera. Matchens kurrar: 
Sofia Hvenfelt 2, Elina Mathiasson 1.

Två viktiga fullpoängare

Lagkapten Adam Rohr 
och ankaret Fredrik Thel-
aus jublade efter segern 
mot Hemsjö. Men triumfen 
satt hårt inne och avgöran-
det kom först en kvart före 
slutet, trots total surtedo-
minans.

Förvirrande eller förberedande. Surte BK spelar i fjolårets 
matchtröjor – eller är Kalle Ahlgren på väg tillbaka?

– Surte BK är med i kampen om avancemang

BANDY
Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)

Härförare och lagkapten. Adam Rohr visade Surte BK vägen såväl hemma mot Hemsjö som 
i söndagens bortamatch mot Frillesås AIK B.
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Träningsmatcher
Skoftebyn – Ahlafors 4-2 (2-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2.

Ytterby – Edet FK 2-3 (2-1)
Mål Edet: Jonathan Gustafsson, 
Anton Granqvist, Jesper Älvenholm.

Division 1 södra, damer
Ale IBF - Fröjereds IF 3-13 
(1-5,1-4,1-4)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sandra 
Augustsson, Sara Johansson. 
Matchens kurrar: Sandra Augusts-
son 3, Sofia Skyberg 2, Hanna Berg-
lund 1.

Division 4 Göteborg, damer
Alingsås – Ale HF 16-6
Mål AHF: Victoria Lines 2, Jennie Eli-
asson, Ulrica Kjellin, Pernilla Dahl-
qvist, Sofia Johansson.
Matchens kurrar: Sofia Johansson 
2, Pernilla Dahlqvist 1.
Kommentar: En målsnål match där 
Ale tvingades inkassera ännu en 
tung förlust. I försvarsspelet slet 
Ale förtjänstfullt, men framåt sak-
nades det rätta tålamodet. Ale för-
mådde inte att luckra upp Alingsås 
täta defensiv.


