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Full kontroll. Martin Östling och Surte BK hade inga problem 
med gästerna från andra sidan älven. Martin visade dessut-
om prov på fint bollsinne.

BOHUS. Familjelyckan 
var total i Ale Arena.

Hemmamålvakten 
Ludvig Östman var 
bäst på plan, storebror 
Max gjorde mål och 
pappa Jörgen var klan-
derfri speaker.

Surte BK bjöd på 
tvåsiffrigt målkalas när 
Kareby IS kördes över 
utan pardon.

Revanschlusten efter helgens 
magplask borta mot Oskar-
ström (7-0) var stor i Surte. 
Efter en halvtimme hade 
hemmalaget skaffat sig 4-0 
på Kareby som tvingades ta 
time-out. Den var emellertid 
verkningslös, en kvart senare 
ledde Surte 
med 6-0 efter 
bland annat 
två straffmål 
av Fredrik 
Thelaus.

– Det var lite lättare att 
spela bandy idag, konstaterar 
målvakten Ludvig Östman 
som inte sattes på prov 
förrän efter paus då han bjöd 
på några sagolika parader.

– Äh, det var inte så svårt 
idag. Mest tv-räddningar…

Han öste också beröm 
över ankaret och nämnde 
liberon Fredrik Thelaus.

– Han pratar och håller 
ihop försvaret. Det är stabilt 
och tryggt att ha honom där.

Surte BK som tvingades 
starta om i division 3, då elit-

satsningen strandade på grund 
av ekonomiskt haveri samt att 
Ale Arena inte spolades upp 
i höstas, har nu banat väg för 
egna talanger. En av dem är 
just Ludvig Östman som förra 
året var tredjemålvakt.

Läroår
– Även om allt som har hänt 
var dåligt för klubben så 
har det givit mig en chans 
som jag kanske inte hade 
fått annars. Förra året var 
ett läroår bakom Alexander 
Wetterberg och nu får jag 
visa vad han lärt mig, menar 
en ödmjuk Surtekeeper.

Om ni tar steget upp 
i bandyettan ryktas att 
flera tidigare spelare vill 

å tervända , 
k a n s k e 
även fjolår-
ets fantom 
A l e x a n d e r 
Wetterberg. 

Hur ser du på det?
– Bara kul om truppen 

breddas. Det behöver vara 
konkurrens i en klubb som 
vill uppåt och då får jag väl 
se till att ge Alex en match 
om målvaktsposten, svarar 
Ludvig självsäkert.

För tillfället råder delade 
uppfattningar om vad som 
kommer att hända när 
Göteborgs bandyförbund 
behandlar inlämnade protes-
ter mot Kållereds SK:s sätt 
att använda spelare från både 
Mölndals A- och B-lag.

– Jag har tagit del av infor-
mation via mejl och har tittat 
på Surtes synpunkter. Jag kan 
inte se att Kållered skulle ha 
gjort något fel, men frågan 
ska upp i Tävlingskommit-
tén. Det blir säkert också 
en diskussion på måndagens 
styrelsemöte. Jag har ju mina 
rötter i Mölndal så det kan 
självklart påverka mitt per-
spektiv, säger Lars Björk-
man, ordförande i Göteborgs 
Bandyförbund, som inte vill 
springa händelserna i förväg.

Surte anser sig ha bra på 
fötterna och menar bland 
annat att Kållered inte kan 
vara farmarlag till både 
Mölndals A- och B-lag. Om 
detta trots allt accepteras 
får inte farmarlaget spela i 
samma serie som moder-
föreningen, vilket skedde i 
grundserien där både Kålle-
reds SK och Mölndal B spe-
lade. Resultatmässigt ser det 
inte ut som att Surte kommer 
att kunna vinna fortsätt-
ningsserien och därmed på 
egen hand kvalificera sig för 
division ett. Hoppet står till 
styrelserummet.

– Det ser bra ut. Vi har 
koll på bestämmelserna, 
säger Surtes Johan Östling 
hoppfullt.

Matchen mot Kareby 
slutade till sist med förkros-
sande 10-1. Tråkigt för stor-
spelande Ludvig Östman 
som inte fick hålla nollan.

– Ett skitmål dessutom.

Mål Surte: Adam Rohr 4, Fredrik Thel-
aus 3, Max Östman 1, Stefan Nilsson 
1, Martin Östling 1. Matchens kurrar: 
Ludvig Östman 3, Adam Rohr 2, Martin 
Östling 1.

Familjelycka när Surte läxade upp Kareby
– Oviss utgång av serien
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Familjelycka. Målvakten Ludvig Östman storspelade, pappa Jörgen agerade speaker och Max 
var en av Surte BK:s målskyttar. Östmans mådde prima efter 10-1 mot Kareby IS.

Adam Rohr en lagkapten 
som alltid levererar. Fyra 
mål mot Kareby.

LUDVIG ÖSTMAN
Ålder: 18
Bor: Bohus
Moderklubb: Ale-Surte BK
Studerar: Handelsprogrammet, 
Mimers Hus
Position: Målvakt
Styrka: Allround

Förebild: Alexander Wetterberg
Om framtiden: Hoppas slå vakt om 
positionen som förstemålvakt SBK.
Bonusfakta: Har också storebror 
Max i laget samt pappa Jörgen i 
speakerbåset.

BANDY
Fortsättningsserien
Surte BK - Kareby IS 10-1 (6-0)
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Div 1 södra damer: 
Lördag 3/3 kl 15.00

Ale Gymnasium
Ale IBF - FBC Kalmarsund
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 TACK ALLA SUPPORTRAR 
PÅ ALESIDAN 

som var på Skarpe Nord och såg 
Kungälv vinna 1:a matchen i slutspelet 

mot Villa med 9-2
Match 2 och 3 kommer att spelas i Lidköping.
Ev 4:e match söndagen den 4 mars i Kungälv. 

För mer information se vår hemsida: 
www.ifkkungalv.se


