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BOHUS. En nykomling 
blev årets spelare i 
Surte.

Åtminstone sett till 
statistiken.

Henrik Jönsson 
gjorde näst fl est poäng, 
men fi ck fl est kurrar 
av lokaltidningen under 
säsongen som fi ck ett 
snöpligt slut. 

Den Allsvenska drömmen 
fick ett abrupt slut förra tis-
dagen i Arena Vänersborg då 
Blåsut besegrade Surte med 
hela 15-3.  Som ensam mål-
skytt kunde i alla fall Henrik 
Jönsson se tillbaka på en 
lyckad premiärsäsong: 

– Det har varit en väldigt 

intressant säsong som vi på 
förhand visste skulle bli svår 
och dessvärre kunde vi inte ta 
steget upp, säger Jönsson till 
Alekuriren.

Henrik har under 
säsongen totalt skrapat ihop 
42 poäng, ett imponerande 
facit för 26 åringen som i 
höstas anslöt från Nässjö. 

Men trots en fin säsong är 
det inte säkert att han spelar 
kvar i Surte nästa säsong: 

– Ingenting är klart än, 
det finns inte något konkret 
intresse från någon klubb 
men vi får se hur det känns 
inför nästa säsong, säger 
Jönsson.

Surte hade flera chanser 
att säkra ett allsvenskt kon-

trakt, men det blev förlust 
i den avgörande seriefina-
len och laget räckte inte 
heller till i kvalmatcherna 
mot Blåsut, Henrik Jönsson 
avslutade dock med att göra 
tre mål i sitt sista framträ-
dande för året: 

– Jag tycker vi gör en jät-
tebra match hemma mot 
Blåsut, men vi var inte till-
räckligt bra i returmötet.

Fotnot: Surtes bästa spelare i poäng-
ligan blev Christoffer Olsson som 
gjorde 43 mål och 11 assist

VIKTOR KARLSSON

Drömmen sprack men målet ligger fast
BOHUS. Surte BK var 
nära att på kortast 
möjliga tid ta sig tillba-
ka till allsvenska efter 
nedfl yttningen 2011.

Blåsut blev till sist en 
övermäktig motstån-
dare.

Vildkatterna får 
slicka sina sår och 
komma tillbaka nästa 
säsong – drömmen 
om allsvenskan lever 
vidare.
Det har nu gått en vecka 
sedan Blåsut både körde över 
och ifrån Surte BK i Arena 
Vänersborg. Det oavgjorda 
resultatet i första kvalmat-
chen ingav visst hopp om 
avancemang till näst högsta 
serien, men Surte vägde på 
tok för lätt när 
allt ställdes 
på sin spets. 
När dessutom 
Blåsut kunde 
förstärka sin 
trupp med flera elitserieme-
riterade spelare blev klass-
skillnaden uppenbar. Emil 
Wiklund som spelade samt-
liga matcher för IFK Väners-
borg i slutspelsmatcherna 
mot Sandviken satte fart 
hängde ingen i Surte med. 
Det slutade med fyra mål 
och tre målgivande assist för 
Wiklund. Blåsut avgjorde 
matchen direkt i andra halv-
lek. Tremålsunderläget i 
paus kände inte omöjligt för 

gästerna, men fem minuter 
efter paus visade resultattav-
lan 8-1. Allt hopp var därmed 
ute.

Vad hände?
Vi var fast beslutna i halv-

lek att vända och ge Blåsut 
en rejäl match, men vi hann 
knappt börja förrän vi hade 
släppt in två snabba. 6-1 
kändes hopplöst och all 
energi vi byggt upp i pausen 
försvann, säger lagkapten 
Adam Rohr.

17 raka räckte inte
Trots 17 raka segrar i serien 
blev det ändå Otterbäcken 
som toppade tabellen efter 
sista matchen. Surte fick 
kvalspela mot allsvenska 
Blåsut som med ett högre 

tempo i krop-
pen blev en 
alltför svår nöt 
att knäcka.

Det måste 
vara helt unikt 

att man inte går upp när man 
vunnit alla matcher utom en. 
De första dagarna efter för-
lusten mot Blåsut har varit 
riktigt deppiga. Jag hade 
verkligen sett fram emot att 
få spela i allsvenskan med 
Surte och vi gör en väldigt 
bra säsong, men har inga 
marginaler på vår sida, säger 
Adam Rohr.

Med lite distans till den 
dramatiska utvecklingen och 
det snöpliga slutet har Surtes 

lagkapten vänt de negativa 
tankarna till revanschlust.

Får jag bara ordning på 
fötterna som har strulat hela 
säsongen vill jag fortsätta 
spela. Jag kommer träffa 
min doktor inom kort och 
det vi har diskuterat är att 
hyvla bort ett antal knölar. 
Det är inte helt smärtfritt, 
men brukar ge bra effekt. 

Fungerar det även för mig 
ligger mitt mål om att föra 
tillbaka Surte till allsvenskan 
fast. Jag hoppas vi utvärderar 
säsongen och knyter näven. 
Om vi får behålla truppen 
och kanske kompletterar den 
med ytterligare något ess 
finns det inget som stoppar 
oss nästa år.

Surtes samtliga tre mål 

mot Blåsut i Arena Väners-
borg gjordes av Henrik 
Jönsson, men det mest 
noterbara var att 40-årige 
Mikael Fischer fick göra 
comeback då det saknades 
namn i backlinjen.

Surte hann knappt känna 
någon sorg över debacklet 
i Arena Vänersborg innan 
glädjebeskedet om Surte-

Karebys gemensamma F19-
lag kom. Tjejerna är klara för 
SM-final på Friends Arena 
till helgen.

Surtes lagkapten Adam Rohr visar bildligt hur laget fastnade i Blåsuts nät i Arena Vänersborg. Det blev storförlust i avgö-
randet med hela 15-3, men lagkaptenen vill ta nya tag.

– Surte BK ska tillbaka till allsvenskansvenskan

BANDY
Kvalmatch 2
Blåsut – Surte BK 15-3 (4-1)
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Småländske Jönsson bäst i Surte
HENRIK JÖNSSON
Ålder: 26
Bor: Krokslätt
Yrke: Lärare
Vad gör du när du inte spelar 
bandy? Umgås med nära och kära, 
jag tittar också mycket på andra 
idrotter.
Poäng: 31 mål och 11 assist, samt 14 
kurrar av Alekuriren

KURRELIGAN
1. Henrik Jönsson 14
2. Martin Östling 12
3. Christoffer Ohlsson 11
4. Jens Samuelsson 10
5. Adam Rohr 9
    Alexander Wetterberg 9
7. Johan Janebrink 8
8. Nils Sigurd 5
    Marcus Blom 5 Henrik Jönsson var Surtes näst bäste spelare om vi utgår 

från statistiken, men kurreligan vann han.
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– Och dörren är öppen för nästa säsong


