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BOHUS. Uddlöst, ängs-
ligt och slarvigt.

Beskrivningen av 
Surte BK:s spel i hem-
maförlusten mot Tranås 
är ingen rolig läsning.

– Det är väldigt tungt 
just nu och problemet är 
att vi säger en sak, men 
gör något helt annat, 
säger tränare Jonny 
Samuelsson.

Efter tisdagens seger över 
Otterbäcken fanns det skäl 
till optimism i Surtelägret. 
Dessvärre verkade triumfen 
inte ha givit något större 
energitillskott. Under lörda-
gens första halvtimme hade 
Surte bara ett skott på mål 
och smålänningarna kunde 

skaffa sig en 2-0-ledning. 
Adam Rohr reducerade 
efter en fin lyra från Jens 
Samuelsson, men glädjen 
blev kortvarig. Tranås satte 
3-1 innan pausvilan.

– Trots en bedrövlig första 
halvlek kände vi att det fanns 
goda chanser att vända på 
matchen och vi var överens 
om vad som krävdes. Tyvärr 
såg vi inte mycket till bätt-
ring efter paus. Vi kunde 
knappt slå en enda passning 
rätt. Hela säsongen har vi 
varit ett ”varannan match 
lag” och varvar bra insatser 
med mindre bra. Vi lyckas 
inte skapa någon trygghet 
i spelet, analyserar Jonny 
Samuelsson som var ganska 
fåordig efter slutsignalen.

Förlusten i sig var inte 
det enda bekymret för Surte. 
Dessutom skadade sig Ro-
bin Wang och ser ut att bli 

borta en längre tid. Sedan 
tidigare är Martin Östling 
och Anton Lööf på skadelis-
tan. Bristen på självförtroen-
de har skapat en stor osäker-
het i laget och spelet haltar 
betänkligt. Det är ingen fart 
under skridskorna. Tongi-
vande spelare spelar långt 
under sitt max.

– Ni ser det lika bra från 
läktaren. Vi har mycket att 
jobba med. Idag skapar vi 
inte ens tillräckligt många 
målchanser för att kunna 
vinna matchen. Nu gäller 
det att vi snackar oss sam-
man och tar tag i det. Det 
finns inga genvägar, avslutar 
Jonny Samuelsson. 

Närmast väntar Blåsut/
Vänersborg på bortaplan. 
Första mötet slutade oav-
gjort.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

afors IF. Den meriterade mittfältaren har de senaste åren spelat för Nödinge SK i division sex, men har ti-
v ision två under flera år.

r i Ahlafors IF

Tung förlust för uddlöst Surte
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Allsvenskan södra
Surte BK – Tranås BOIS 1-5 (1-3)

BANDY

Adam Rohr och Surte föll på alla vis i mötet med Tranås.
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Terminsstart
Måndag 12 januari 2015

GRATIS
prova på de två första veckorna

I vår billigare jympa, se priser

Vårens pass:

Familjejympa
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft
Jympa soft tar hänsyn, bygger upp och 

utmanar.

Jympa Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Jympa Medel
Passar dig som är van att träna och vill  

ha mer krävande styrke- och  
konditionsövningar

Skivstång 
Effektiv och utmanande styrketräning

Träna med mening
Träna med oss
Träning för alla

Program 12/1 - 29/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Du kan även maila eller ringa  

e-post: friskissvettis.ale@gmail.com, tel: 0702-902757
Med reseveration för ändringar

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa

 
Vuxen  

inkl medlemsavgift

500 kr 

Ungdom  
inkl medlemsavgift

100 kr

10-klippkort  
inkl medlemsavgift

500 kr

Familjejympa
200 kr/termin 
+ 50 kr/barn i 
medlemsavgift

Måndag 19:00 Jympa Soft Nolskolan

Tisdag 19:00 Skivstång Älvängens Kulturhus

Onsdag 18.00 Jympa Bas Älvängens Kulturhus

Torsdag 19.30 Jympa Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Familjejympa Älvängens Kulturhus

Söndag 18.00 Jympa Varierande Älvängens Kulturhus


