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BOHUS. Seger num-
mer 15 bärgades i Ale 
Arena.

Utan att förta sig tog 
Surte en förkrossande 
seger.

Nu gäller det att 
börja varva upp.

Det talas inte så mycket om 
matchen som precis har spe-
lats. Siktet är redan inställt 
på det som komma skall. Om 
två matcher avgörs division 1 
västra, förhoppningsvis med 
en helt avgörande seriefinal 
på Otterstrand mot klassiska 
Otterbäcken.

– Vi är ganska säkra på att 
vinna de två matcher som 
återstår så nu försöker vi kon-
centrera oss på att slipa till 
detaljer i spelet. Det kommer 
bli tufft mot Otterbäcken och 
då gäller det att allt funkar. 
Till och från spelar vi rik-
tigt bra, men långa stunder 
tappar vi också 
fokus, säger 
Jens Samuels-
son vars form-
kurva har pekat 
brant uppåt hela 
säsongen. Mot Höjden blev 
han dessutom fyramålsskytt.

– Ja, det har lossnat och 
idag blev det en del konstmål. 
Det är kul och nu ska vi vässa 
formen till Otterbäcken. Den 
matchen ska vi bara vinna, det 
finns inget annat.

Berätta om 8-2-målet!
– Det var en passning från 

Tobbe (Tobias Magnus-
son Motéus). Jag tog emot 
i straffområdet och lycka-
des lyfta bollen över backen, 
snurrade runt och var plöts-
ligt fri med målvakten. Det 
såg nog rätt snyggt ut, säger 
Jens Samuelsson.

Surte tog som vanligt den 
här säsongen en tidig ledning 
med 2-0 efter nio minuter. 
I halvlek var det betryg-
gande 5-1 och med tanke på 
att Vildkatterna hittills har 
varit sina motståndare fysiskt 
överlägsna efter paus kändes 
matchen avgjord.

– Visst är det så, men vi 
försöker att inte prata så. 
Varje match måste vinnas 
och det gäller att hålla fokus 
på den uppgiften. Vi försöker 
dock att prata om saker som 
kommer att bli viktiga i fram-
tida matcher. Idag handlade 
det mycket om tålamod, att 
våga hålla i bollen och värdera 
våra framstötar, säger surte-
tränaren Robert Holmén.

Närmast väntar Sunvära 
borta på lördag och sedan 
Karlstad hemma innan det 
bär av till Otterbäcken.

Hur ska ni bära er åt för 
att vara som bäst när det 
gäller?

– Vi har självklart en plan 
för det. Våra rivaler på andra 
sidan älven har kanske spelat 
färdigt när vi kommer fram 
till den avgörande veckan och 
en träningsmatch mot elitse-
riemotstånd skulle vara bra 
för att höja tempot, funderar 
Robert Holmén.

BANDY

INNEBANDY

Division 1 västra
Surte BK – SK Höjden 12-4 (5-1)
Mål SBK: Jens Samuelsson 4, Chris-
toffer Ohlsson 4, Martin Östling 2, 
Johan Janebrink och Tommy Jöns-
son 1 vardera. Matchens kurrar: Jens 
Samuelsson 3, Daniel Bengtsson 2, 
Christoffer Ohlsson 1.

Surte BK 15 79 30
Otterbäcken 15 108 28
Kareby IS 15 12 16
Kållands BK 15 -9 14
Delta BK 14 -9 14
Slussens BK 15 -25 11
Skövde BK 15 -60 11
Karlstad Bandy 14 -5 10
SK Höjden 15 -41 7
Sunvära 15 -50 7

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Marstrand 6-5 eft SD
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, 
Christian Rönkkö, Oscar Frii, Niklas 
Karlsson och Mattias Hansson.
Matchens kurrar: Christian Wester-
lind 3,  Alexander Sörensen 2, Niklas 
Karlsson 1.

Billingsfors IBK 15 10 30
IK Zenith 14 32 27
Guldhedens IK 15 20 26
Lindås IBK 14 10 25
Sportlife Kungälv 15 7 22
Marstrand 15 -3 22
Öckerö 14 -9 22
Ale IBF 15 -12 22
Partille 14 -3 17
IBF Backadalen 13 -5 17
Mölndals IBF 15 -19 16
FBC Lerume 15 -28 11

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Floda 1-3 (1-1,0-2,0-0)
Mål Ale: Victoria Eriksson. Matchens 
kurrar: Victoria Eriksson 3, Sofi a 
Skyberg 2, Cecilia Isberg 1.

Division 3 Göteborg damer
Stenungsunds IBK - Surte IS IBK   
3 - 5 (0-1,2-3,1-1)
Mål SIS IBK:  Malin Eriksson 2, Emme-
lie Södergren 2, Katja Kontio 1
Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Malin Eriksson 2, Katja 
Kontio 1.
Kommentar: Surte IS IBK är fortfa-
rande obesegrade och toppar divi-
sion 3 Göteborg för damer. Faktum 
är att laget ännu inte har förlorat 
sedan omstarten för två år sedan. 
Vidare kan konstateras att skade-
förföljda Malin Eriksson återigen är 
med på plan – och i målprotokol-
let – precis som i fornstora dagar. 
I helgen besegrades serietvåan 
Stenungsund på bortaplan. Lördag 
23 februari vankas det derby mot 
tabelljumbon Skår i Bohushallen.

Segt, slappt och seger!

Skepplanda 
Sportskyttar 

håller ordinarie

ÅRSMÖTE
söndag 24 feb kl 14.00
i klubblokalen, Hålanda

Välkomna! 
/Styrelsen

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 9/2 kl 13.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp.

Medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

– Surte BK närmar sig seriefi nalen

Gigant. Jens Samuelsson blir bara bättre 
och bättre. Fyra fullträffar, samtliga spelmål, 
var alla resultatet av en fantastisk blick för 
spelet. Jens vill tillbaka till bandyallsven-
skan och om den stundande seriefi nalen mot 
Otterbäcken säger han; "Den ska vi bara 
vinna, det fi nns inget annat".
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Nils Sigurd bar lagkaptensbindeln med ära.

Två fyramålsskyttar. Christoffer Ohlsson och Jens Samuelsson är två riktigt heta vildkatter. De kommer behövas när Otter-
bäcken väntar i sista omgången, men innan dess ska Sunvära och Karlstad besegras.

BANDY
Division 1 Västra
Surte BK - SK Höjden 12-4 (5-1)


