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BOHUS. Surtes kamp 
om en plats i bandyall-
svenskan nästa säsong 
fortsätter.

Den första av två 
kvalmatcher mot Blås-
ut slutade oavgjort.

– Självklart tråkigt 
att vi tappar ledningen, 
men nu måste vi gå 
för seger på tisdag och 
det passar oss, säger 
surtetränaren Robert 
Holmén.

Från att ha varit en tämli-
gen odramatisk säsong med 
ständiga målkalas mot svaga 
motståndare har de senaste 
matcherna blivit tuffa värde-
mätare. Den knappa förlus-
ten i seriefinalen mot Otter-
bäcken skapade ett revansch-
suget hemmalag i Ale Arena. 
I bäst av två kvalmatcher gör 
Surte och Blåsut upp om en 
plats i Allsvenskan. Det fanns 
en oro för att vänersborgs-
laget skulle ha fördel av ett 
högre tempo, men det var 
snarare Surte som drog upp 
farten. Underläge 1-2 i början 
av första halvlek gav till sist 
4-3 till hemmalaget i paus.

– Det var med mersmak. 
Killarna gör det riktigt bra 
och visar matchen igenom att 
de i alla fall inte är sämre än 
Blåsut som hade ett riktigt bra 
lag med ett par spelare från 
IFK Vänersborgs elitserielag, 
menar Robert Holmén.

Surte behöll komman-
dot i matchen och domaren 

hann precis blås igång andra 
halvlek när Jens Samuels-
son hittade Henrik Jöns-
son som gjorde 5-3. Blåsut 
reducerade tämligen snabbt 
och gav aldrig upp. Daniel 
Rydén gjorde sedan 6-4 med 
en knapp halvtimme kvar att 
spela. Supportrarna vädrade 
Allsvenskan och hoppades att 
segermarginalen skulle dra 
iväg. Det blir istället en tuff 
kamp och Olle Smedberg 
låter tungan tala i ett moment, 
där han inte uppmärksammar 
att domarens öron är med. 
Grovt match-
straff för olämp-
ligt uppträdande. 
Det numerära 
övertaget ger 
gästerna råg i 
ryggen. Med fem minuter 
kvar skickar Emil Wiklund 
in reduceringen på hörna. I 
den 87:e minuten kommer 
också kvitteringen.

– Det var med blan-
dade känslor som vi klev av 
planen. Vi kände ju att vi hade 
matchen, ändå släpper vi in 
dem. Samtidigt visar vi både 
publiken och oss själva att vi 
kan ta dem. Nu måste vi gå 
för seger och det passar oss. 
De är inte bättre än så här och 
med lite bättre skärpa och 
koncentration är jag över-
tygad om att vi går segrande 
ur det här, säger en hoppfull 
Robert Holmén.

Förutsättningarna är nu 
enkla. Vid seger eller ett oav-
gjort resultat med mer än sex 

mål är Surte klart för allsvens-
kan.

Vad talar för att ni spelar 
allsvensk bandy nästa 
säsong?

– Jag bedömer att chansen 
är 50/50, men pressen är på 
Blåslut. Vi har allt att vinna, 
de riskerar ju sin allsvenska 
plats. Att kunna gå in och 
njuta i ett drama som detta 
kan vara det som avgör, svarar 
Robert Holmén.

Surte åker till Vänersborgs 
Arena med insikt att det bara 
återstår en match, 90 minu-
ter från Allsvenskan som de 
tvingades lämna för två år 

sedan. Ni följer utvecklingen 
på alekuriren.se.
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Allsvenskt kval, ½
Surte BK – Blåsut 6-6 (4-3)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Chris-
toffer Ohlsson, Adam Rohr, Daniel 
Rydén, Tommy Jönsson. Matchens 
kurrar: Johan Janebrink 3, Alexan-
der Wetterberg 2, Henrik Jönsson 1.

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – 

Skepplanda BTK

Lör 9 mars kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – Ytterby

Lör 9 mars kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors – Kärra KIF

Lör 9 mars kl 13.00
Älvevi

Älvängen – 
Romelanda

FOTBOLL I ALE

– Surtes öde avgörs på tisdag

Den allsvenska drömmen lever

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

 90 minunters kamp återstår för Surte BK. Seger eller oavgjort med mer än sex mål innebär 
att Vildkatterna är tillbaka i bandyallsvenskan.

Henrik Jönsson var blek i seriefi nalen, men mot Blåsut var 
den notoriske målskytten tillbaka på allvar.

BANDY
Allsvenskt kval, 1/2
Surte BK – Blåsut 6-6 (4-3)
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Särökometerna – Ale HF 27-31
Mål Ale: Niclas Ericsson 9, Mathias 
Johansson 7, Peter Welin 5, Johan 
Lövgren 4, Niklas Bernhardtz 3, 
Joakim Samuelsson 2, Anton Thun-
berg 1. Matchens kurrar: Niclas Erics-
son 2, Andreas Olsson 1. 

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Baltichov 18-20 (10-11)
Mål NSK: Catrine Aronsson 4, Elina 
Mathiasson 3, Jessica Edler 3, Jes-
sica Petersson 3, Michaela Sjöstrand 
2, Sara Andréasson, Sofia Olofsson 
och Johanna Bengtsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
2, Ulrica Carlsson 1.

KÅLLERED. Förra helgen var 
Surte/Bohus P05 och spelade 
Minilirarcupen i Kållered. 
Totalt spelade grabbarna fyra 
matcher. 

I den första matchen blev 
det 0-0 mot erkänt svårspe-
lade IK Kongahälla. Spelade 
böljade fram och tillbaka och 
lagen bytte chanser med var-
andra.

– Sett över hela matchen 
var resultatet rättvis, säger 
Fredrik Orwén, en av tre i 
teamet runt laget.

I den nästkommande 

matchen blev det en udda-
målsförlust i kommunderbyt 
mot Älvängen. Slutresultatet 
skrevs till 1-0. 

Efter två matcher och inga 
gjorda mål, spred det sig en 
viss oro inom laget. Den oron 
skulle dock visa sig obefogad. I 
två nästkommande matcherna 
gjorde laget nio mål.

I den tredje matchen gick 
laget på knock direkt och tog 
tag i taktpinnen med en gång. 
Matchen spelades mot Kärra/
Klareberg och slutresultat 
blev till slut 5-1 till de gul-

svarta krigarna.
– Alla forwards kom med i 

målprotokollet och det visar 
på stor bredd, sade en sprud-
lande glad Fredrik Orwén 
efter matchen.

– Det stod och vägde vid 
1-1 men när vi väl fick 2-1 
kändes allt lugnt, säger Fred-
rik.

Den avslutande matchen 
spelades mot Lindome. Nu 
skrevs segersiffrorna till 4-0, 
efter bland annat hattrick av 
Lukas Bettinger.

Återigen en stabil insats av 

hela laget, från målvakt till 
toppforwards.

– Man kan se att det börjar 
finns lite tanke bakom spelet 
nu och att killarna börjar förstå 

hur man agerar på en fotbolls-
plan. Bara två insläppta mål 
visar även på defensiva kvali-
téer, avslutar Fredrik Orwén.

❐❐❐

Framgång för Surte/Bohus P05

Surte/Bohus P05 skördade stora framgångar i Minilirarcu-
pen i Kållered.

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Träningsmatcher
Ahlafors – Vänersborgs IF 0-1 (0-0)
Matchens kurrar: Edwin Pearson 3, 
Niclas Bjärnlind 2, Jihad Nashabat 1.
Älvängen – Göta 0-0
Eriksberg – Skepplanda 0-4
Damer: Åsa – Skepplanda 2-2

Division 2 Göteborg
Partille – Ale IBF 12-5 
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Johan Olsson, 
Alexander Sörensen och Tobias 
Hellman 1 vardera. Matchens kurrar: 
Jimmie Gustafsson 3, Hampus Sahl-
back Nilsson 2, Anton Hermansson 1.

Division 2 Göteborg
Pixbo – Ale IBF 4-6
Mål Ale: Leoresa Haklaj 2, Hanna Berg-
lund, Cecilia Isberg, Emma Gunnarsson 
och Mikaela Ögren 1 vardera. Matchens 
kurrar: Sofia Skyberg 3, Victoria Eriks-
son 2, Mikaela Ögren 1.


