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OTTERBÄCKEN. Efter en 
blytung uddamålsförlust 
mot Tranås tog Surte BK 
en viktig bortaskalp på 
Otterstrand.

Ett massivt publikstöd 
med tillresta surtesup-
portrar bar fram Vild-
katterna till segern över 
Otterbäcken.

– En fantastisk inram-
ning som gav oss det 
lilla extra, säger tränare 
Johnny Samuelsson 
tacksamt.

Bara en poäng på de fem se-
naste matcherna gjorde att 
Surte åkte till Otterbäcken 
med en stor anspänning. Sta-
tistiken på klassiska Otter-
strand gav inte heller någon 
direkt råg i ryggen. Vad som 
däremot stärkte Surtespelarna 
var det massiva publikstödet. 
Ett 50-tal supportrar hade 
bussats till matchen och satte 

ordentlig färg på lördagen.
– De har stor del i segern. 

Självklart växer man som lag 
med ett sådant bemötande, 
säger Johnny Samuelsson 
som fick se sitt Surte skaffa 
sig 2-0-ledning i första halv-
lek.

– Vi hade bra kontroll på 
händelserna och det blev en 
ganska behaglig resa. När 
Robin Wang satte 3-0 di-
rekt i inledningen av andra 
halvlek kändes det stabilt.

Dramatik
Det blev dock lite dramatik 
efter att Surte, precis som i 
hemmamatchen mot Blåsut, 
återigen drabbades av många 
utvisningar och tvingades 
spela med sju man. OBK re-
ducerade till 1-3, men kom 
aldrig närmare. I slutet av 
matchen fick även hemma-
laget känna på att spela med 
ett kraftfull decimerat man-
skap. I 96:e spelminuten sat-
te Magnus Karlsson punkt 
med 1-4.

– Vi gör en enorm lagin-
sats och bärgar poängen. Det 

som känns lite tungt är att vi 
i kalabaliken med alla utvis-
ningar fick Martin Östling 
skadad. Han bröt ett finger 
och blir borta ett tag. Det 
är så himla typiskt nu när vi 
äntligen har fått igång Adam 
Rohr igen. Vi får helt en-
kelt forma om laget på nytt. 
Vi har inget flyt med skador 
för tillfället, men får glädjas 
åt att Johan Janebrink kun-
de spela igen, säger Johnny 
Samuelsson. 

Tidigare i veckan gick 
Surte på pumpen mot Tran-
ås som vann med uddamålet.

– Det var svåra omständig-
heter. Det blåste kraftigt och 
vi låg under i paus. I andra 
halvlek hade vi vinden i ryg-
gen, men lyckades inte ta 
vara på våra chanser. Tranås 
seger var inget att säga om, 
de var bättre.

Serien är oerhört jämn 
och plötsligt är Blåsut, som 
Surte var nära att besegra 
hemma, uppe på en andra-
plats.

– Ja, det är ett riktigt ge-
tingbo, där det inte finns 

Viktig bort
för Surte B
– Vann på klassiska Otterstrand

Formstark. Robin Wang var Surtes bäste spelare i den viktiga bortasegern över Otterbäcken. Wang har hitt

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Surte BK 1-4 (0-2)

BANDY

Bäddat för 
innebandyfest

Vem skrattar mest på lördag? Surte IS IBK:s Daniel Dahlman, med förflutet även i Ale IBF, är 
mannen som måste stoppas i den första ”riktiga” derbymatchen lagen emellan, hävdar Tobias 
Hellman, spelande assisterande tränare i Ale.

BOHUS. För första gång-
en i seriesammanhang 
möts Surte IS IBK och 
Ale IBF i ett högintres-
sant derby.

Det är bäddat för en 
folkfest i Bohushallen 
när två av seriens form-
starkaste lag möts.

– Vi är väl förbered-
da både sportsligt och 
som arrangör, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

På lördag smäller det. Serie-
fyran Surte IS IBK tar emot 
tabelltrean Ale IBF. Två po-
äng skiljer lagen som aldrig 
tidigare mötts i seriesam-
manhang.

– Regin är mästerlig. Vin-
nande lag kan gå till julvila 
som ”bäst i Ale”. Vi hopp-
as kunna ge Ale IBF en bra 
match, men de får stå som 
favoriter, säger Tobbe Eng-
ström som dock vet hur re-
ceptet för ett segerjubel ser 
ut.

– Vi måste få stopp på de-
ras förstakedja, där framför 
allt Fredrik Herlogsson 
kräver särskild bevakning. 
Han gör ju mål på allt och är 
oerhört skicklig.

Optimismen i Surte IS 
IBK går nästan att ta på. 
Klubben som debuterar i 
herrtrean fick en mardröms-
start på säsongen med bara 
två poäng på de inledande 
fyra matcherna. Sedan dess 
har det blivit fem raka segrar.

– Killarna och klubben 
som helhet känner en stor 
inspiration just nu. Vi har 
lite förkylningar och tving-
as dessutom spela utan 

Christoffer Ahlström och 
Henrik Kanevid, meddelar 
Engström som tycker att det 
luktar kryss.

Ale IBF tar emot favo-
ritskapet och spelande as-
sisterande tränaren, Tobias 
Hellman, tippar 5-2.

– Självklart vill vi väldigt 
gärna vinna den här match-
en. Med tanke på att vi har 
spelat på den här nivån och 
högre under en längre tid 
känns det som att vi bör vara 
lite starkare.

Den som kan tvinga Ale 
att ställa in segerfesten är 
Surtes fruktade målskytt, 
Daniel Dahlman, som hit-
tills gjort 13 mål i serien.

– ”Dalle” har vi bra koll 
på, då vi tidigare haft ho-

nom i klubben. Vi vet hans 
kvaliteter, men känner också 
till hans temperament, säger 
Hellman och verkar dra lite 
på smilbandet.

Det framgår klart att Ale 
är medvetna om vad som 
krävs för att vinna den histo-
riska matchen.

– Toni Hilkamo ska inte 
få styra upp spelet och  även 
Robin Löfström förtjänar 
lite extra bevakning.

En eventuellt fullsatt Bo-
hushall med 200 personer 
kan också bli en ny upplevel-
se för flera av spelarna. 

Vem hanterar den situa-
tionen bäst?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Historiskt derby mellan 
Surte IS IBK och Ale IBF
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Redo. Fredrik Herlogsson är Ale IBF:s mest fruktade vapen om 
vi ska tro lördagens derbymotståndare i Surte IS IBK. Det finns 
skäl till fruktan. Herlogsson är med 17 mål seriens vassaste 
målskytt.


