
BOHUS. 7-4 och inte 
ens 20 minuter kvar att 
spela.

Surte såg ut att gå mot 
en säker seger.

Hela fem utvisning-
ar senare var festen 
förstörd.

Lördagens hemmamöte med 
Blåsut inleddes chockartat 
med två mål under loppet 
av två minuter. Matchen var 
bara 13 sekunder gammal 
när gästernas Fredrik Käll-
vist satte 0-1, men Carl-Os-
kar Bridholm kvitterade 
omgående på straff. Blåsuts 
fixstjärna Alexander May-
born gjorde sedan både 1-2 
och 1-3 innan tio minuter 
var spelade.

– Vi var inte alls med i 
matchen, men efter deras 
tredje mål vaknade vi till liv. 
Killarna fick igång benen 
och började släppa bollen i 
anfallsspelet. Det är det som 
gör att vi vänder på steken. 
Det såg länge bra ut även i 
andra halvlek och när vi gör 
7-4 finns det inget som tyder 
på att vi ska tappa poäng. Se-
dan ser domaren alla våra fel, 
men inget hos gästerna. Med 
tre man på utvisningsbänken 
hade vi självklart svårt för att 
försvara oss, säger Surtes trä-
nare, Johnny Samuelsson 
besviket.

Domarens insats ska med 
all rätt ifrågasättas, men 
samtidigt måste Surtespe-
larna ransaka sig själva. En 
del av utvisningarna var helt 
omotiverade regelbrott mot 
spelare på mittplan och långt 
ifrån att hota hemmamålet.

Gästerna jublade högt när 
7-7 placerades i nätmaskorna 
bakom en chanslös Alexan-
der Wetterberg. Jublet höll 
på att få ett hastigt slut, då 
Alexander Bergbacka fick 
ett gyllene läge i slutsekun-
den.

– Ja, det var verkligen 
synd. Det hade suttit fint 
med ett sent segermål, men 
vi får kriga vidare. Det var 
en svängig match och vi får 
kanske vara glada för att vi 
åtminstone lyckades vända 
ett hotande 1-3-underläge 
i första halvlek, summerar 
Samuelsson.

Noteras bör dock att även 
Blåsut brände finfina mål-
chanser. Alexander Wetter-
berg räddade bland annat ett 
straffslag fem minuter före 
slutsignalen.

På onsdag väntar borta-
match mot tabellsjuan Tran-
ås BOIS som ligger en poäng 
före Surte.

– Jag har en bra känsla i 
kroppen inför den matchen. 
Vi har spelat bra mot Tran-
ås tidigare i år och det känns 
som att de passar oss, avslu-
tar Johnny Samuelsson.

Nyckelmatcherna står på 
rad den kommande tiden. 

Efter Tranås är det Otter-
bäcken borta som gäller och 
nästa lördag gästas Ale Arena 
av klassiska BolticGöta. Det 
är dessa matcher som avgör 
var i tabellen Surte kommer 
att tampas.

Laget har på grund av 
skador och sjukdomar fått 
omdisponera i laget. Olle 
Hultvist har till exempel fått 
spela halv, men Johan Jane-
brink rapporteras snart vara 
redo för spel igen. Även för-
svarsresen Daniel Rydén är 
på gång.

Gyllene läge. Alexander Bergbacka var ytterst nära att bli matchhjälte när han i slutsekunden ser-
verades ett suveränt tillfälle att avgöra matchen.

Lagkapten Martin Östling satte 3-3 elegant efter att ha åkt igenom Blåsutförsvaret med sin sedvanligt rappa skridskoåkning.

Syndare. Surte hade hela fem utvisningar i andra halvlek, varav 
tre samtidigt. Då tappade hemmalaget 7-4 till 7-7.

Surte tappade segern
– Bara en pinne när utvisningarna förstörde festen
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