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BOHUS. Allt tyder nu på 
att Surte Bandyklubb 
spelar i division ett 
nästa år.

Oavsett om klubbens 
protester går igenom 
eller ej saknas det lag 
i både ettan och all-
svenskan.

– Det ser väldigt 
ljust ut, men jag kan 
varken dementera eller 
bekräfta om vi spelar 
i division ett nästa 
säsong, säger Surtes 
Johan Östling som har 
engagerats i frågan.

När Surte BK inte lycka-
des ta sig upp med hjälp av 
de sportsliga resultaten tog 
styrelsen en annan väg. Se-
riesegrande Kållereds SK 
har plockat spelare från både 
Mölndals A- och B-lag. Det 
tittade Surte närmare på och 
fann det omöjligt att låta spe-
lare vandra mellan tre lag, 
särskilt när två av dem spela-
de i samma division (Möln-
dal B och Kållered). Protes-

terna har avlöst varandra och 
nu väntar ett protestmöte hos 
bandyförbundet region syd 
som handlägger ärendet.

– Första protesten av-
slogs och förutom att vi har 
överklagat det beslutet har vi 
också skickat in en ny pro-
test baserad på utslaget i vårt 
första klagande. Där säger 
man att det är okej med två 
lag i samma serie, men då kan 
det inte samtidigt vara möjligt 
att låta spelare från ett tredje 
lag, dessutom ett A-lag högre 
upp, spela där också. Du kan 
inte både ha kakan och äta 
den, säger Johan Östling.

Oavsett vad förbundet tar 
för beslut om protesterna ser 
det i praktiken ut som om 
Surte BK ändå kommer att 
ta klivet upp. När Surte BK 
drog sig ur allsvenskan i fjol 
uppstod ett hål, likadant blev 
det i division ett västra där 
Kungälvs SK tackade för sig.

Vill upp
– Vi vill upp. Det är det enda 
som gäller och vi vill ha ett 

snabbt besked eftersom 
jakten på spelare redan är 
igång, menar Johan Östling.

Någon form av under-
handsbesked verkar klubben 
sitta inne med för lagkapten 
Adam Rohr var på ett strå-
lande humör när lokaltid-
ningen når honom.

– Såsom jag har fått situ-
ationen beskriven för mig 
finns det egentligen bara ett 
beslut. Vi har ju klara papper 
och dessutom anser jag att vi 
har varit bäst i serien. Surte 
hör hemma högre upp och vi 
tänker inte nöja oss med di-
vision ett. Målet är att vara 
tillbaka i allsvenskan så snart 
som möjligt, säger Adam 
Rohr som er många positi-
va effekter av ett snart avan-
cemang.

– Intresset för att spela i 
Surte är stort, särskilt med 
tanke på de förutsättning-
ar som en inomhushall inne-
bär. När vi är tillbaka på en 
acceptabel nivå blir klubben 
återigen attraktiv. Det är flera 
av spelarna som tidigare har 

spelat i klubben som gärna 
vill återvända.

Att truppen måste för-
stärkas inför ett avancemang 
råder det ingen tvekan om. 
Adam Rohr har bilden klar 
för sig.

– Vi behöver bredda trup-
pen och en spelare per posi-
tion skulle inte sitta fel. I år 
fick många av de äldre trotjä-
narna rycka in och vi är dem 
skyldiga ett stort tack, men de 
vill säkert inte träna så mycket 
som bandyettan kräver. 

Tvingades starta om
Surte BK tvingades starta om 
sitt A-lag efter ekonomiska 
bekymmer och det faktum 
att Ale kommun inte spolade 
is under hösten. Redan efter 
en säsong är klubben nu halv-
vägs tillbaka.

– Vi fick ihop en bra mix av 
gammalt och ungt samtidigt 
som ledarna runt laget med 
Olavi Koskelainen i spetsen 
har gjort en fantastisk insats 
med att få ihop ett helt nytt 
lag. Från fjolårets A-lag fanns 

bara jag och Ludvig Östman 
kvar, säger Adam Rohr.

Med största sannolik-
het placeras Surte BK i divi-
sion ett västra. Det är samma 
serie som flera anrika klub-
bar spelar i, däribland Kareby 

IS, SK Höjden, Sunvära SK, 
Kållands BK och Otterbäck-
ens BK spelar.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 13 par. Medel var 120 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1) Eiron Andersson/Marcus Sandberg  164
2. Elsa Persson/Rikard Johansson    160
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson 143
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          134
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   130
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BOHUS. Förra året 
möttes de i en spra-
kande SM-final på Stu-
denternas i Uppsala.

I onsdags tog AIK en 
liten delrevansch mot 
Kareby IS damer i Ale 
Arena.

Senare vann de även 
det andra mötet och är 
nu klara för en ny final.

Sett till status är SM-semifi-
nalen mellan fjolårets final-
lag den största i Ale Arenas 
historia. Det hade drygt 
360 personer förstått och 
även om resultatet inte gick 
hemmasupportrarnas väg 
fanns det skäl att applådera. 
Det blev en fartfylld första 
halvlek, där Kareby IS var i 
ledningen med 2-0 efter mål 
av Caisa Stålheim och Elin 
Sandgren. Det fanns bud på 
fler hemmamål, men istället 
lyckas AIK komma tillbaka 
och innan paus var det kvit-
terat.

I andra halvlek var Sol-

nalaget bättre – framför allt 
hetare och mer fantasifullt. 
Utvisningar störde Kareby 
som inte gick att känna igen 
efter paus. Gästerna brände 
bland annat en straff och 
trodde nog att matchen var 
körd när Kareby tog vara 
på en hörna när bara ett 
fåtal minuter kvar att spela. 
Skyttedrottningen Camilla 
Johansson pangade in 3-2, 
men jublet kom av sig. Ett 

distansskott från 30 meter 
dalade in i mål direkt efter 
avslag. Matchen fick avgöras 
i förlängning och där fort-
satte trenden med ett över-
tag för AIK. Det hann inte 
gå mer än sex minuter innan 
matchen var avgjord.

Nu väntar retur i Stock-
holm på lördag. Kareby IS 
måste vinna för att få till 
stånd en tredje och direkt 
avgörande match. Även den 

kommer i så fall att spelas i 
huvudstaden. 

Noterbart är att det finns 
Surtebekantskaper i båda 
lagen. Hos Kareby IS åter-
finns Sofia Adolfsson och 
Victoria Stiller, den sist-
nämnde var skadad och 
medverkade ej i onsdags-
matchen. I AIK donderade 
Petter Rönnqvist vid bänken 

i samma roll som han ledde 
Surte BK i fjol.

I lördags spelades den 
andra semifinalen och även 
denna gång vann AIK som 
därmed är klara för final mot 
Sandviken.

SM-dramatik i Ale Arena
– AIK vann semifinalen över Kareby IS efter förlängning
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Jubel i Kareby IS efter att Camilla Johansson, lagets no-
toriske målskytt gjort 3-2 med bara någon minut kvar att 
spela. AIK hann dock kvittera.

Till sist var det gulsvartvita AIK som fick jubla högst. Sex 
minuter in i förlängningen avgjorde gästerna i Ale Arena.

Jubel till sist! Surte BK avancerar till division ett inför 
nästa säsong. Kållereds SK lyckades knipa förstaplatsen i 
fortsättningsserien, men Surte BK protesterade mot hur 
klubben använt spelare under säsongen. Förbundet gick på 
Surtes linje och därför får vi se blågula vildkatter i bandyet-
tan redan i år.                     Arkivbild: Allan Karlsson

Surte BK i praktiken klart för spel i division ett

Träningsmatcher
Väster – Ahlafors 0-0

Vänersborgs FK – Edet FK 2-1 (0-1)
Mål EFK: Erik Leinonen.

Skepplanda – Alvhem 6-0 (2-0)
Mål SBTK: Johan Andersson 2, 
Svante Larson 2, Niklas Antonsson, 
Christian Rönkkö.

Emtunga – Skepplanda 2-1 (0-1)
Mål SBTK: Mattias Johansson.

Älvängens IK – Göta 2-3 (1-3)
Mål ÄIK: Patric Skånberg, Jimmy 
Lidén.

DM Västergötland
Kållandsö – Edet FK 2-6 (0-1)
Mål EFK: Niklas Fredriksson 2, Anton 
Granqvist 2, Jimmy Aronsson, 
självmål.

DM Västergötland, damer
Lödöse/Nygård – Skövde KIK 0-6 (0-3)

Ahlafors Oldboys träningsmästareAhlafors Oldboys träningsmästare
NÖDINGE. Ahlafors Old-
boys var bäst när det 
gällde.

I den helt avgörande 
matchen i årets trä-
ningsserie i Alehallen 
väntade fornastor spe-
lare som Teddy Lucic.

AIF visade ingen 
pardon utan vann "fina-
len" med 9-8.

Det blev en svängig och tät 
placeringsmatch mellan de 
två främsta lagen i årets trä-
ningsserie för Oldboys som 
Nödinge SK och Bengt Alm-
qvist arrangerar. BK Larry 
förstärkta med forne proffs-
spelaren och tidigare lands-
lagsmannen, Teddy Lucic, 
var helt inställda på att vinna.

– De har många dukti-
ga boll- och passningsspela-
re, men de räckte inte hela 
vägen den här gången, sa en 
mycket nöjd mästare i Ahla-
fors IF, Claes Berglund.

De flesta av aleklubbarna 
har haft med ett oldboyslag 
i årets serie. Matcherna har 
spelats på söndagar och lagen 
har mött varandra två gånger. 
Ahlafors som nu fick bära 
med sig pokalen kunde också 
glädja sig åt att ha seriens 
skyttekung i laget. Niklas 
Zetterlund har varit sylvass 
i samtliga matcher, men mis-
sade dessvärre finalen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ Forna stjärnor. AIF:s Claes 

Berglund mot landslagets 
Teddy Lucic. Vem som vann 
duellen framgår av bilden...

Träningsmästare. Bakre raden från vänster: Olof Samuelsson, Claes Berglund, Andreas Träningsmästare. Bakre raden från vänster: Olof Samuelsson, Claes Berglund, Andreas 
Matsa och Tobias Bodén. Främre från vänster: Charlie Nielsen, Mattias Skånberg, Andreas Matsa och Tobias Bodén. Främre från vänster: Charlie Nielsen, Mattias Skånberg, Andreas 
Brunbäck och Christian Gunarson.Brunbäck och Christian Gunarson.
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