
VÄNERSBORG. Ännu en 
blytung uddamålsför-
lust.

Surte BK förlorade 
nyckelmatchen borta 
mot Blåsut, men ser 
ljuset i tunneln.

– Andra halvlek var 
ett steg i rätt riktning 
och vi borde fått med 
oss åtminstone en 
poäng, säger tränare 
Jonny Samuelsson.

Av totalt nio förluster har 
fem varit med uddamålet. 

Surte BK har verkligen inte 
haft marginalerna på sin sida 
och när anfallsspelet dess-
utom har präglats av inef-
fektivitet har framgången 
uteblivit. Därför har forne 
skyttekungen, Lasse Karls-
son, kallats in och redan i sin 
första match för året skrev 
han in sig i målprotokollet.

– Det är ett enormt lyft 
för laget. Jag kan inte nog 
beskriva Lasse som tillgång. 
Han har den spets som vi har 
saknat, det ser vi inte minst 
på träningar och hans närva-
ro ger killarna självförtroen-
de. Lasse behöver ytterligare 
ett par träningar för att kom-
ma upp i varv och hitta taj-
mingen, men att bara ha med 

honom i laguppställningen 
skapar oro hos motståndar-
na. Vi får ett helt annat an-
fallsspel med Lasse på plan, 
beskriver Jonny Samuelsson.

Första halvlek mot Blåsut 
var jämn, men hemmalaget 
tog vara på de chanser som 
bjöds.

– Vi var lite mer ihåliga än 
dem fast hade vi satt straffen 
vid 1-0 kunde matchbilden 
blivit en annan. Det är små 
marginaler. Carl-Oskar 
Bridholms straffslag satt i 
stolproten, så är det bara, 
konstaterar Jonny Samuels-
son.

I pausvilan och 3-0-un-
derläge bestämde sig Surte 
för att verkligen ge det en 
chans. I andra halvlek var 
det ett nytänt bortalag som 
skrinnade in i Vänersborgs 
Arena.

Ägde totalt
– Vi ägde totalt, även om 
de blixtrade till i en och an-
nan kontring. Vi radade upp 
chanser, hörnor och frislag. 
Tyvärr så sitter det nog lite 
i huvudet på killarna just nu. 
Hade vi bara fått in ett par 
enkla mål i början av match-
en så hade det rullat på. Nu 
får vi slita oerhört för varje 
fullträff, menar Jonny.

Efter en kvart sopade 
Lasse Karlsson in en boll 
efter en hörnsituation. Surte 
ökade därefter trycket ytter-
ligare mot motståndarmålet. 
Mattias Timan reducerade 
till 3-2 med två minuter kvar 
av ordinarie tid. I den 92:a 
spelminuten tilldömdes Sur-

te en straff. Magnus Karls-
son fick förtroendet att bli 
poängräddare. Uppdraget 
blev för tungt och straffen 
satt utanför målramen.

Tuff uppgift
– Ingen lätt uppgift, men det 
är Carl-Oskar och Magnus 
som skjuter våra straffar. 
Idag missade båda. Sådan är 
idrotten, säger Jonny som 
trots den blytunga udda-
målsförlusten väljer att se 
ljusglimtarna.

– Jag vet att det kommer 
att vända. Vi har en mycket 
kompetent och talangfull 

trupp, men självklart har vi 
påverkats enormt negativt av 
alla skador.

På lördag väntar IFK 
Motala som vann första mö-
tet med klara 7-2. Ett resul-
tat som dock inte speglade 
matchbilden och förutom 
Lasse Karlsson återkomst 
hoppas Jonny Samuelsson 
också på att Martin Östling 
kan vara tillbaka mot Motala.

– Martin har varit med 
och tränat nu. Det ser bra 
ut och känner han sig redo 
är han mer än välkommen. 
Just Motala har ett antal ex-
tremt skickliga skridskoåkare 

som vi måste hålla ett öga på, 
men jag är optimist. Jag tror 
vi har goda chanser att ta två 
poäng på lördag. Vi ska ha en 
riktigt bra vecka och komma 
laddade till tusen, avslutar 
Jonny Samuelsson.
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Ännu en tung 
uddamålsförlust

Lasse Karlsson gjorde comeback i Surte borta mot Blåsut-Vänersborg. Den forne skyttekungen le-
vererade direkt, men Surte föll ändå med blytunga 3-2.

Jonny Samuelsson manar på de sina. Surte BK åkte på en ny 
tung uddamålsförlust, men det fanns mycket som såg bättre ut 
ansåg ansvarige huvudtränaren.

Allsvenskan södra
Blåsut – Surte BK 3-2 (3-0)

BANDY

– Men med Lasse Karlsson i laget 
ser Surte ljuset i tunneln
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Det är ett 
enormt lyft för 
laget. Jag kan 
inte nog beskri-

va Lasse som tillgång. 
JONNY SAMUELSSON
Tränare Surte BK


