
MOTALA. Nässjö, Jönkö-
ping och IFK Motala.

Tre täta matcher un-
der loppet av fem dagar 
blev för mycket för 
Surte BK.

Det blev en mardröm-
svecka med förlust i 
samtliga.

Efter två raka vinster vän-
tade tre matcher i tät följd. 
Onsdagens bortamatch mot 
Nässjö blev en tung historia. 
När 20 minuter var spelade 
visade tavlan 4-0 till hemma-
laget.

– Vi fick en mardröms-
start. Nässjö gjorde två 
snabba mål och fick sedan 
två straffar. Det var riktigt 
tungt, säger tränare Johnny 
Samuelsson.

Matchen var avgjord i 
halvtid. 6-0 borta mot Näs-
sjö vänder man inte på.

Det blev jämnare i Ale 
Arena på fredagskvällen. 
Gästande Jönköping tog 
förvisso ledningen med 2-0, 
men Surte kom tillbaka och 
var ett tag i ledningen med 
3-2. I paus var det oavgjort.

– Återigen var det vår 
oförmåga att ta vara på chan-
serna som lyste igenom. Vi 
kunde ha haft med oss ett 
par bollar i halvlek, menar 
Samuelsson.

Tio minuter in i andra 
halvlek var det istället Jön-
köping som tog kommandot 
och skickade in både 3-4 och 
3-5. 

En spricka i isen medförde 
ett spelavbrott på 15 minu-
ter. Den tilläggskvarten skul-
le bli högdramatisk. Alexan-
der Bergbacka reducerade 

först till 4-5, men Jönköping 
utökade strax därefter till 
4-6. Magnus Karlsson gav 
ny nerv i matchen, då han 
skickade in 5-6 med drygt tio 
minuter kvar att spela.

– Jag tycker vi har en 
straffsituaton i slutet, Men 
tyvärr så fick vi inte med oss 
någon poäng. 

Till Motala på söndagen 
fanns varken Johan Jane-
brink, ryggskada, Aldin 
Cirkic, nyckelben, David 
Rydén, Daniel Bengtsson, 
Marcus Blickander, stukad 
fot, eller Adam Rohr med 
på grund av skador och sjuk-
domar. Det blev till sist yt-
terligare en förlust att lägga 
till handlingarna.

Bra defensivt
– Vi gör det ändå ganska bra, 
särskilt defensivt. I första 
halvlek blev vi lite för låga 
och 3-1 i paus var inte myck-
et att säga om. Vi var över-
ens om att få upp bolltempot 
och ta oss runt på kanterna i 
andra halvlek, vilket vi också 
lyckades bra med. Tyvärr, så 
får Motala ett tveksamt dom-
slut med sig. Ett hörnskott 
som vi anser stoppas i muren 
dömer de som mål. 4-1 blev 
matchavgörande. Vi äter oss 
förvisso nästan ikapp och vid 
ställningen 5-3 kändes det 
som att får vi bara in en boll 
till så vänder vi, men istället 
tryckte de in 6-3. Vi straffa-
des för vår offensiv, menar 
Johnny Samuelsson.

Besviken?
– Det är aldrig roligt att 

förlora, men vi känner alli-
hop att vi gjorde en helt okej 
insats och hade dem i bryg-
ga. Motala är inga blåbär när 
det gäller bandy. Vi får ta nya 
tag!
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BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

Tre förluster för Surte BK
– Mardrömsvecka som också fylldes med skador och sjukdomar 

Tobias Motéus utstrålar uppgivenhet efter en ny förlust, det skulle dessvärre bli ytterligare en innan veckan var slut.

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 3-7

Surte BK – Jönköping Bandy 5-6

Nässjö – Surte BK 11-0

BANDY

Hål i isen medförde ett 15 minuter långt spelavbrott i Ale Arena 
i fredags kväll.

Magnus Karlsson bidrog med två mål i hemmamatchen mot 
Jönköping men Surte gör för tillfället för få strutar.

- ÄLSKA HANDBOLL
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