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OTTERBÄCKEN. Surte 
BK förlorade seriefi na-
len mot Otterbäcken.

Nu väntar istället 
allsvenskt kval mot 
Blåsut i bäst av två 
matcher.

– Vi presterade inte 
som bäst när det gällde 
som mest och då vin-
ner man inga fi naler, 
konstaterade surteträ-
naren Robert Holmén 
tungt.

Det  var bäddat för bandyfest 
på klassiska Otterstrand, där 
seriesuveränerna i division ett 
västra gjorde upp om seriese-
gern i en direkt avgörande 
match. 517 åskådare kantade 
arenan, varav ett hundratal 
från Surte. Otterbäcken fyllt 
av självförtroende efter en 
säsong med många utklass-
ningssegrar och en överläg-
sen målskillnad tog emot 
ett Surte som hoppades ha 
hittat ett motgift till framför 
allt 100-målsskytten Adam 
Rudell. Det hade man inte. 
När matchen var över hade 
Rudell gjort ytterligare fem 
mål och starkt bidragit till 
Otterbäckens seger.

– Vi skulle ligga tätt på 
honom och Daniel Sved-
berg, men det är svårt i 
bandy. Jag tycker ändå att vi 
hade bra koll på dem, men 
de är väldigt effektiva och tar 

vara på de chanser de får, sa 
Robert Holmén som trots 
förlusten tyckte att Surte 
var det bättre 
laget.

– Ja, och det 
står jag för. Vi 
är mer kom-
pletta som lag.

Den analysen var nog mer 
med hjärtat än hjärnan. Pla-
nens tre främsta aktörer åter-
fanns alla hos hemmalaget. 
Per Bertilsson, spelande 
tränaren Daniel Svedberg 
och seriens skyttekung Adam 
Rudell är tre klasspelare. 
Tillsammans ger de OBK en 
spets Surte BK inte är i när-
heten av – än. 

Otterbäcken fick dess-
utom bästa tänkbara start 
med ett tidigt ledningsmål 
genom planens gigant Per 
Bertilsson, men gästande 
Surte repade snabbt mod 
och Christoffer Ohlsson 

laddade bössan. Tre mål på 
nio minuter gav Vildkatterna 
hopp. Fast jublet kom av sig. 

Otterbäcken 
kunde på tio 
minuter vända 
på steken och 
återtog led-
ningen med 

4-3.
– Vi åkte på några olyck-

liga utvisningar och de är 
tunga att möta med deci-
merat manskap, menade 
Holmén som ansåg att det 
var där matchen avgjordes. 

I halvlek stod det 6-3. De 
fyra sista strutarna signerade 
skytttekungen Adam Rudell.

– Efter paus såg det bättre 
ut. Vi flyttade fram posi-
tionerna och var nära att 
komma ikapp, men det var 
inte vår kväll.

Andra halvlek var mer till-
knäppt. När OBK drygade 
ut ledningen till 7-3 kändes 

det som om luften gick ur 
Surte, men laget fick ny 
energi genom två sena mål av 
Martin Östling. Vid 8-6 och 
fem minuter kvar att spela 
tändes en gnista hopp. Oav-
gjort hade räckt för Surte. 
Någon riktig nerv blev det 
dock inte.

Två supporterbussar hade 
anslutit till det som kunde 
ha blivit ett klassiskt kapi-
tel i Surte BK:s historiebok. 
Nu frös festen inne, men på 
lördag kan drömmarna om 
ett allsvenskt avancemang 

återupplivas. Då står Blåsut 
från Vänersborg för mot-
ståndet i Ale Arena.

– Jag ska ringa Roger 
Knöös (tränare i Frillesås) 
och få lite tips. Jag har ingen 
koll på dem, men nu får vi 
slicka våra sår och försöka 
ladda om. Det blir två svåra 
matcher, men vi är i gott slag 
och har fortfarande bara för-
lorat en enda match i år. Nu 
kan vi spela utan press och 
det tror jag passar oss bättre, 
avslutade Robert Holmén.

Surtes trupp drömmer om 

att få spela allsvensk bandy. 
På lördag måste den viljan 
förenas med bandykunska-
perna, då finns det fortfa-
rande en chans. Blåsut har 
inte rosat marknaden i år. På 
22 matcher blev det bara 15 
poäng i Allsvenskan.

Festen frös inne
– Istället blir det kval mot Blåsut

BANDY
Division 1 västra
Otterbäcken – Surte BK 8-6 (6-3)

Fasta situationer är en svaghet både bakåt och framåt för Surte BK.

Martin Östling, Surtes suverän i år, visade vägen i andra halvlek. Dessvärre var festen för-
störd före paus.
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Christoffer Ohlsson har respekt för Blåsut. ”Det är trots allt 
ett allsvenskt lag vi möter, det kommer bli tuffa matcher”.

OTTERBÄCKEN. Chris-
toffer Ohlsson bjöd på 
ett härligt fyrverkeri i 
matchinledningen mot 
Otterbäcken.

Totalt fyra mål i 
seriefi nalen, men ändå 
inget att glädjas åt.

– Nä, jag borde gjort 
minst två till, säger 
Ohlsson självkritiskt.

Surtes skyttekung Christof-
fer Ohlsson dundrade in tre 
mål på nio minuter i första 
halvlek och Otterstrands 
hemmapublik sattes i skräck, 
då resultattavlan plötsligt 
visade 1-3. 

– Sen vet jag inte rik-
tigt vad som hände, men vi 
hängde inte med. I en serie-
final måste hela laget vara 
på topp och alla måste vilja 
ha boll. Jag vet inte om det 
var nerver som strulade till 
det. Hur som helst så var 
deras toppar både fler och 
bättre än våra. Jag hade ett 
par lägen i andra som jag 
borde ha utnyttjat, bränner 
du chanserna vinner du inte 
den här typen av matcher, 
säger en bedrövad Christof-
fer Ohlsson.

En annan avgörande 
faktor i matchen var de fasta 
situationerna. Hälften av 

Otterbäckens mål kom efter 
eller i direkt samband med 
hörna. Surte hade ingen 
utdelning, förutom ett straff-
slag som Christoffer Ohlsson 
tog vara på.

– Det är för dåligt. Tyvärr 
har det sett ut så under 
nästan hela säsongen. Vårt 
hörnskytte har inte varit bra 
och det måste vi förbättra för 
att kunna hänga med i täta 
matcher, säger Ohlsson.

Att festen rullar vidare 
med kvalspel mot Blåsut 
innebär läge för revansch.

– Det blir tufft. Blåsut är 
favoriter, de kommer från 
allsvenskt spel och har ett 

högre tempo i kroppen, men 
vi kan slå ur underläge. Det 
känns bra.

Christoffer Ohlsson blev 
Surtes skyttekung med 43 
mål i serien. Tillsammans 
med Henrik Jönsson sva-
rade de för 74 av lagets 145 
mål. Adam Rudell i Otter-
bäcken gjorde ensam 105 
mål och får nog anses vara 
den enskilt största faktorn till 
att OBK till sist vann serien.

Ohlsson får två chanser 
till att skjuta Surte till all-
svenskan. Han kan börja på 
lördag.
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Ohlssons fyrverkeri till ingen nyttaOhlssons fyrverkeri till ingen nytta

Två supporterbussar och fl era bilar med bandyentusiaster anslöt till Otterstrand för att bära fram Surte i seriefi nalen mot Otterbäcken, men festen frös inne för den här gången.


