
BOHUS. Surte och Ot-
terbäcken gör upp om 
seriesegern i division 1.

Dramat kommer att 
avgöras i en äkta serie-
fi nal i sista omgången 
nu på söndag.

– Jag känner mig 
trygg. Vi vet vad som 
krävs för att vinna 
och har en plan för hur 
det ska gå till, hälsar 
surtetränaren Robert 
Holmén.

Båda lagen genrepade i 
helgen, Surte genom att 
slå Karlstad med klara 15-2 
och Otterbäcken bortabese-
grade Slussen 
med lika klara 
siffror (15-4). 
På läktaren i 
Tr o l l h ä t t a n 
fanns Robert 
Holmén.

– Det räckte att se en halv-
lek. Otterbäcken spelar precis 
som jag misstänkte. Allt går 
genom Daniel Svedberg på 
mitten och hans passningar 
förvaltar Adam Rudell ofta 
på bästa sätt. Deras spel är 
väldigt enkelt, men har varit 
effektivt mot de sämre lagen. 
Mot oss blir det en helt 
annan matchbild och det ska 
bli intressant att se hur deras 
försvarsspelare agerar när de 
sätts under press, spekulerar 
Holmén.

Analysen bekräftades av 
Otterbäckens vinst över Slus-
sen, där seriens skyttekung 
Adam Rudell svarade för tio 
av målen. Totalt har han nu 
gjort 100 mål i serien. Nio 
assist kom för övrigt från 
40-årige Daniel Svedbergs 
klubba. Så vilka Surte måste 
hålla koll på framgår med all 
tydlighet.

Surte har också vässat 

formen inför seriefina-
len. Stackars Karlstad hade 
inte mycket att sätta emot 
när samtliga anfallare hade 
vaknat på målsprutarhumör. 
Henrik Jönsson, Marcus 
Blom och Christoffer Ohls-
son gjorde elva av  15 mål.

– Det känns väldigt bra att 
de har hittat formen lagom 
till avgörandet. Även Martin 
Östling har fått upp farten på 
skridskorna igen och i dags-
läget finns inte mycket mer 
att begära av det här laget. Vi 
kommer väl förberedda och 
kommer som det ser ut nu 
att kunna spela med starkast 
möjliga lag, säger Holmén.

Surte har 
oavsett utgång 
svarat för en 
imponerande 
säsong. Obe-
segrade efter 

17 omgångar är ett bra facit, 
men det krävs seger även mot 
Otterbäcken för att få ett 
omedelbart kontrakt i bandy-
allsvenskan nästa år. En för-
lust innebär nervöst kvalspel.

Intresset är stort inför 
seriefinalen på klassiska 
Otterstrand och minst två 
bussar avgår från Surte. 
Anmälan sker till supporter-
klubben.

Surte finslipade formen 
genom att i måndagskväll trä-
ningsspela mot IFK Kung-
älv. Kexlaget vann inför 124 
åskådare med 9-5, ett resul-
tat som bör ge Vildkatterna 
stärkt självförtroende inför 
vad komma skall på söndag. 
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Torsdag 21/2 Alegymnasium
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - Lindås IBK 

Div 2 dam 14.30
Ale IBF - Lindås IBK

Lördag 23/2 Alegymnasium

– Tack alla ni som gjorde 

sportlife skolcupen 2013 

till en fest.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 20/2 - Ale Gymnsium

Djun 18.30 Nödinge - HK Aranäs

Söndag 24/2 - Ale Gymnsium
F00 10.50 Nödinge - Torslanda
F98 11.40 Nödinge - 415 Östra Göteborg
Hdiv6 12.30 Nödinge - Spindelns BK
Ddiv2 14.00 Nödinge - Borås HK 84

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Matchsponsor:

Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium

Herr div 3, 15.45 Ale HF - Rya

Älvängen Kulturhus
Herr div 4 14.40 Ale HF - Backa
Herr div 6 16.00 Ale HF - Orion

Söndag 24 februari

Har fått upp ångan. Johan Janebrink och Surte BK har åkt 
ifrån allt motstånd i årets division 1 västra. Nu återstår en 
match, seriefi nal mot Otterbäcken. Det krävs dessvärre 
seger även där för ett kontrakt i bandyallsvenskan.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Karlstad 15-2 (7-1)

– På söndag kan klubben vara tillbaka i allsvenskan– På söndag kan klubben vara tillbaka i allsvenskan

Firade målskyttar. Jens Samuelsson gratulerar Christoffer Ohlsson efter ett av hans tre mål. Ansluter gör också fyramåls-
skytten Henrik Jönsson och Daniel Rydén som också noterades för en fullträff.

Henrik Jönsson har kommit igång med målskyttet igen. Fyra 
mål gladde tränare Holmén.

Surte varvade upp med målfestSurte varvade upp med målfest


