
JÖNKÖPING. Avståndet 
till en plats ovanför 
kvalstrecket växte i 
helgen.

Surte förlorade borta 
mot Jönköping sam-
tidigt som BolticGöta 
vann.

– Det är fortfarande 
många poäng kvar att 
spela om, säger tränare 
Jonny Samuelsson.

Efter att ha hemmabesegrat 
IFK Motala var det med ny-
vunnet självförtroende som 
Surte tog bussen till Jönkö-
ping. Matchen spelades ut-
omhus på klassiska Råslätts 
IP och den första halvleken 
var helt jämn.

– Det gick omöjligt se 
skillnad på vilket lag som var 
i toppen och vilket som tam-
pas i den nedre delen av ta-
bellen. 2-2 i paus var rättvist, 
säger Jonny Samuelsson.

Surtes båda mål före paus-
vilan gjordes av Olle Hult-
qvist som gjorde en av sina 
bästa matcher i Surtetröjan.

Andra halvlek var bara nå-
gon minut gammal när Las-
se Karlsson slog in 3-2 till 
Surte.

– Det kändes bra just då, 
men när snön började falla 
förändrades förutsättning-
arna. Plötsligt gick det inte 
att spela längs isen. Det blev 
lyrbandy och den sporten 
behärskade Jönköping klart 
bättre. Deras lyror hade en 
tydligare adress, förklarar 
Jonny Samuelsson scenför-
ändringen.

Hemmalagets kvittering i 
53:e matchminuten var dis-
kutabel. Pontus Ekroth kör 
mer eller mindre över Surtes 
skicklige burväktare, Alex-
ander Wetterberg.

Part i målet
– Nu är jag part i målet, men 
normalt är ju målvakten fre-
dad från den typ av överfall. 
Jag tycker det är mycket 
märkligt att målet godkän-
des, menar Jonny Samuels-
son.

En kvart senare kom led-
ningsmålet på straff efter 
en ojust tackling av Peder 
Remman. Slutresultatet spi-
kades med tio minuter kvar 

av ordinarie matchtid.
– Helt klart känns det som 

att snön avgjorde. Vi är lite 
ovana numera att spela den 
här typen av bandy. Hur som 
helst fanns det ändå mycket 
positivt att ta med sig hem. 
Vi har fått bättre ordning 
på grejerna och som sagt, 
vi spelar jämnt med ett av 
topplagen i allsvenskan. Det 
ska inte vara någon fara för 
kontraktet. På något sätt, 
kval eller inte, ska vi lösa det 
här, lugnar Jonny Samuels-
son.

Tempostarka Nässjö
Redan på onsdag väntar 
snabbskrinnande tabellfyran 
Nässjö i Ale Arena. Höst-
mötet slutade hela 11-0 till 
smålänningarna.

– Ja, det gäller att vi är på 
tå från början. De kommer 
snabbt från alla håll och de 
är skickliga på att spela i ett 
högt tempo. Har vi tur kan 
både Martin Östling och 
Anton Lööf vara redo för 
spel, avslutar Jonny Samu-
elsson.
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Snön satte 
stopp för Surte

Olle Hultqvist var på spelhumör, men dessvärre satte vädret stopp för Surte i bortamatchen mot Jön-
köping. Snöyran i andra halvlek gjorde att lyrbandyn segrade.
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– Förlorade borta mot Jönköping

Allsvenskan södra
Jönköping Bandy – Surte BK 5-3

BANDY

Vid tisdagens partävling i Alvhem deltog tio 
par. Medel var 108 poäng och följande par 
placerade sig över medel:

1. Marie-Louise Björklund/Karl-Eric Nilsson                      140

2. Göte Olsson/Nils Lindström                                            122

3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                                             119
    Elsa Persson - Rikard Johansson                                    119

5. Torsten Johansson/
    Ronny Andersson                                                            109
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