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Ante Grip och Surte BK ryckte upp sig 
efter paus, men lyckades inte vända 
Lidköpings 5-2-ledning från första 
halvlek.

Första förlusten när Surte BK såg rött
BOHUS. En seger, en 
oavgjort och en förlust.

Så kan Surte BK 
sammanfatta sä-
songsinledningen i den 
allsvenska återkoms-
ten.

– Vi var inte på tå i 
första halvlek, därför 
blev det heller inga 
poäng idag. En match 
är i 90 minuter, sa trä-
naren Johan Ekängen 
något besviket.

Nu ska det omgående sägas 
att Ale Arenas stolta hem-
malag inte förlorade bara på 
grund av den egna insatsen – 

Lidköpings AIK består av en 
gedigen och mycket skrid-
skoskicklig trupp som drillas 
effektivt av meriterade träna-
ren Mikael Arvidsson. En 
del av spelarna är på gränsen 
till att få spela med elitseri-
elaget Villa permanent.

– Det är väl dessa spelare 
som utgör den största skill-
naden mellan oss idag, med-
höll Ekängen.

Det var en korrekt iakt-
tagelse, talangen och den 
målfarlige anfallaren Simon 
Artig, var ofin nog att peta in 
hela fyra mål bakom Surtes 
Alexander Wetterberg, något 
han med jämna mellanrum 

gör även i Villa i högsta ligan.
Det var ändå Surte som 

började bäst och 1-0 kändes 
logiskt. Mattias Wenstedt 
var sist på bollen efter en 
snygg uppåkning av Jens 
Samuelsson. Glädjen blev 
k o r t v a r i g . 
G ä s t e r n a 
r e p l i k e r a d e 
två minuter 
senare och 
när ytterligare 
tio minuter hade gått ledde 
LAIK med 3-1 som blir 5-2 
innan de första 45 minuterna 
är över.

– Vi gör ingen bra första 
halvlek. Det är bara indi-

viduella prestationer, inga 
organiserade anfall. Vi hade 
mycket att prata om i paus 
och killarna rycker upp sig. 
Andra halvlek är helt okej, 
vi är aggressivare och vinner 
boll högre upp i banan, säger  

Ekängen.
Ante Grip 

gav Surte nytt 
hopp när han 
hittade Mat-
tias Weinstedt 

med en fin genomskärare.
Hemmalaget radade upp 

hörnor och vann den statisti-
ken med 11-1. Vid ställnigen 
3-5 stod matchen och vägde. 
LAIK gick inte att känna igen 
från den första halvleken.

– Om det var vi som gjorde 
dem dåliga eller om de tap-
pade konceptet i andra ska 
vi låta vara osagt. Vi gör hur 
som helst allt mycket bättre 
i andra jämfört med första 
halvlek, menar Ekängen.

Dessvärre fick Lidköping 
det psykologiskt viktiga 6-3-
målet och istället för att sätta 
ordentlig press på gästerna 
kunde de röda andas ut. 
Martin Östling reducerade 
förvisso direkt efter genom 
en elegant soloåkning från 
eget mål, men trots en bättre 
andra halvlek lyckades aldrig 
Surte hota LAIK.

– Killarna är medvetna om 
vad som gick snett idag och 
vi ska lära av våra misstag, 
lovar Ekängen.

På lördag reser Surte till 
Tranås för att möta ett av 
seriens mest oberäkneliga 
lag. Förlust i premiären mot 

Blåsut med 9-7 och seger i 
lördags med 11-1 över Fril-
lesås.

– Det är ett skridskoskick-
ligt lag som vi har full respekt 
för. Det blir vår första borta-
match för säsongen och dess-
utom utomhus, minst sagt 
utmanande, avslutar Johan 
Ekängen.
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Parkera på grusplan vid hallenMartin Östlings reduceringsmål till 4-6 var dagens behållning, åtminstone för hemmapubli-
ken, en soloåkning från egen målvakt.
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