
KARLSTAD. Surte tog 
andra raka segern 
borta mot Karlstad 
Bandy.

Efter ett tidigt under-
läge vände Surte och 
behöll sedan komman-
dot.

Henrik Jönsson blev 
på nytt tvåmålsskytt.

Surte Bandyklubb har fått 
bästa tänkbara start på 
säsongen. Efter två raka 
segrar är det serieledning. 
Inte heller Karlstad Bandy 
hade något att sätta emot 
efter halvtidsvilan. Det var 
Surte för hela slanten och 
segermarginalen kunde blivit 
större.

Det började annars precis 
som mot Otterbäcken i hem-
mapremiären – med ett mål 
i baken direkt i inledningen. 
Surtes nye målkung, nyför-
värvet Henrik Jönsson, 
kvitterade emellertid bara 
några minuter senare. Från 

premiären hade Surte lärt 
läxan om hörnskytte. Johan 
Janebrink assisterade snyggt 
både Daniel Rydén och 
Olle Smedberg till varsitt 
hörnskott.

– Vi hade snackat om att 
vara noggranna med hörn-
skyttet, det är trots allt en 
viktig detalj 
att få ord-
ning på, säger 
Surteträna-
ren Robert 
Holmén.

Ett tidigt mål direkt efter 
paus av Christoffer Ohls-
son tog nerven ur matchen 
och när sedan Martin Rund-
qvist kunde raka in 5-1 till 
Surte var saken klar. Det var 
gästernas afton.

– I andra halvlek orkade de 
inte stå emot. Vi gjorde vad 
som krävdes idag, men det är 
ingen match vi skryter om. 
Vi har fördel av att ha tränat 
på stor is länge och visade 
också stort tålamod. Till slut 

så gled vi ifrån och segern var 
odiskutabel, säger Holmén.

Olle Smedberg och 
Martin Östling gjorde ett 
gott hantverk även denna 
gång, sedan gör det ju inte 
ont att konstatera att Henrik 
Jönsson gör just det han 
blivit värvad för – mål.

– Det är 
väldigt skönt 
att ha spelare 
som Henrik i 
laget. Ibland 
f ö r s v i n n e r 

han helt ur matchbilden för 
att i nästa stund vara mål-
skytt, konstaterar Holmén 
nöjt.

Surte toppar nu tabellen 
på full pott, ett mål bättre 
än Kareby IS. På lördag 
väntar poänglösa Sunvära SK 
hemma i Ale Arena. Två nya 
poäng då?
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Surte BK vann i Karlstad

Emil Rydén svarade för ett äkta hattrick i mittperioden och bidrog starkt till att Ale kunde 
hänga med Lindås.        Arkivbild: Allan Karlsson

Hattrick av Rydén gav Ale segern
LINDÅS. Emil Rydéns 
hattrick, Christian 
Westerlings målvakts-
spel och Mattias 
Svahns A-lagsdebut.

Där har ni skälen till 
Ale IBF:s borta triumf.

Lindås besegrades 
efter en tät drabbning.

Hemmalaget tog komman-
dot direkt i lördagens viktiga 
kamp mellan Lindås och Ale. 
Efter det tidiga ledningsmålet 
var det bud på mer, men gäs-
ternas Christian Westerling 
ville annat och stängde igen 
buren. Strax före första peri-
odpausen satte Tobias Hell-
man istället dit kvitteringen.

– Ett mycket viktigt mål 
för matchutvecklingen och i 
andra perioden visade Emil 

Rydén sin målfarlighet med 
tre fullträffar, då är det inte 
svårt att hänga med i matchen, 
säger tränare Andreas Klein 
som tvingades följa matchen 
via nätet på grund av sjuk-
dom.

I inledningen av den avslu-
tande perioden skickade 
A- l agsdebu-
terande Mat-
tias Svahn in 
4-6 och Oscar 
Frii noterades 
för sin tredje 
m å l g i v a n d e 
assist. Just då såg det lovande 
ut, men hemmalaget ryckte 
upp sig och kom igen. När 
åtta minuter återstod kvitte-
rade Lindås och strax därefter 
fick de ett gyllene tillfälle att 
ta ledningen på straff. Fast 

i Alemålet regerade fortfa-
rande Christian Westerling. 
Två minuter före slutsigna-
len skickade istället noto-
riske målskytten Christian 
Rönkkö in 6-7 och Johan 
Olsson kunde sätta punkt i 
öppet mål en minut senare.

– En oerhört viktig seger 
för lagmora-
lens skull. Vi 
har förlorat 
t i l l r ä c k l i g t 
många poäng 
i slutminu-
terna  i år. 

Det här ger oss förhopp-
ningsvis vind i seglet när Par-
tille kommer på besök i Ale 
gymnasium på torsdag, hälsar 
Andreas Klein.
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Lindås IBK – Ale IBF 6-8 (1-1,3-4,2-3)
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Karlstad Bandy – Surte BK 2-6 (1-3)
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Henrik Jönsson blev på nytt tvåmålsskytt när Surte BK bortabesegrade Karlstad Bandy med 
klara 6-2 på klassiska Tingvalla.       Arkivbild: Allan Karlsson
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Division 1 Västra
Lör 24 nov kl 14

Ale Arena

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

vs

Sunvära SK

Surte BK

www.laget.se/aleibf

Onsdag 21/11 kl 20.00
Bohushallen
Div 2 damer

Ale IBF - Pixbo Wallenstams IBF
 

Ale IBF - Pixbo Wallenstams IBboo WWallenstam IBFxPF -Ale IB

Matchvärd:
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Torsdag 22/11 kl 20.00
Ale gymnasium

Div 2 herr
Ale IBF - Partille IBS 


