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Surte IS IBK 
visar storform
– IBK Walkesborg fick tvåsiffrigt i baken
BOHUS. Surte IS IBK 
som debuterar i her-
rarnas division tre har 
överraskat alla.

I lördags pulvrise-
rades mittenlaget IBK 
Walkesborg med hela 
10-1.

Nu har laget plötsligt 
häng på en plats bland 
de allra främsta.

Seriesegern och silverplatsen 
är det inte mycket att göra åt, 
trots att sju omgångar åter-
står i division 3 Göteborg. 
Däremot hårdnar kampen 
om de övriga toppenplace-

ringarna och Surte IS IBK 
är återigen serietrea Ale IBF 
hack i häl.

– Vi pratar redan om den 
21 mars. Det ska bli otro-
ligt roligt att möta Ale igen, 
men samtidigt har vi respekt 
för att målsättningen fort-
farande är att hänga kvar i 
serien. Det återstår 21 poäng 
att spela om, allt kan hända, 
säger Surtetränaren, Tobbe 
Engström.

Ärligt talat, årets sä-
song måste vara den bästa 
i klubbens historia?

– Ja, med tanke på att det 
är första gången vi spelar i 
division tre och att det ser ut 
som att vi kommer att greja 
kontraktet så är jag benägen 
att hålla med dig.

Vad är det ni har ut-
vecklat?

– Framför allt har vi växt 
som lag. Varje individ har 
blivit bättre och vi vågar lita 
på varandra. Det medför att 
våra backar vågar ge sig av på 
offensiva äventyr, eftersom 
de vet att någon annan täck-
er upp. Det viktigaste kanske 
ändå är att vi har riktigt ro-
ligt tillsammans, både på och 
vid sidan av planen. 

Glädjen fick publiken i 
Bohushallen se mycket av 
när IBK Walkesborg hälsade 
på.

Chanslöst
Gästerna som vann höstmö-
tet (9-2) hade inte skuggan 
av en chans. Daniel An-
tonsson spräckte nollan fem 
minuter före pausvilan och 
hann också spela fram Almir 
Mehmedagic till 2-0. Sam-
me man satte sedan trean 
innan perioden var över.

– Vi ville verkligen ta re-
vansch både på dem och oss 
själva efter plattmatchen 
senast vi möttes. Nu var vi 
förberedda på deras skickliga 
omställningsspel och lät där-
för dem ha ett visst bollinne-
hav. Det är egentligen bara 
när de får kontra på oss som 
de skapar något, därför änd-
rade vi taktiken och det föll 
bra ut. Under de sista fem 
minuterna i första perioden 
gick vi ner på två femmor för 
att få upp tempot. Det gav 
två snabba mål och gav oss 
trygghet, säger Tobbe Eng-

ström.
Den andra akten började i 

ett rasande tempo. Efter tio 
minuter och halva match-
en visade tavlan 8-0. Niklas 
Pettersson och skyttekung-
en Daniel Dahlman näta-
de två gånger vardera. Det 
femte målet prickade Juha 
Hinkkanen in. Det var ord 
och inga visor.

– Jag blir oerhört stolt när 
jag ser hur killarna går inför 
matchen. Trots att vi ganska 
tidigt hade en behaglig led-
ning behöll de ett stort fokus 
och en härlig inställning. 
Idag var vi totalt överlägsna, 
menar Engström.

Burås borta nästa söndag 
blir en nyckelmatch. Sist när 
lagen möttes ledde ett obese-
grat Burås serien. Surte sva-
rade för en bragdmatch och 
vann överraskande med 6-4 
och radade sedan upp fyra 
raka segrar. Det bör med 
andra ord vara med visst 
välbehag som Bohushallens 
hjältar tar sig an serietvåan.

– Nu blir det en helt an-
nan match. Burås är enormt 
starka hemma i Svingeln. 
Jag tror bara att de har för-
lorat en match där, men nu 
har vårt självförtroende växt 
igen och vi är inställda på att 
skrälla, avslutar Tobbe Eng-
ström.
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Spräckte nollan och satte punkt för matchen. Daniel Antonsson tillhörde 
väg och redan nu snackas det om derbyt mot Ale IBF den 21 mars.
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Surte lär få 
VETLANDA. Surte lär 
drömma mardrömmar 
om småländskt mot-
stånd.

I veckan blev det bara 
en poäng av fyra möjliga.

Skirö-Nävelsjö kvitte-
rade i fjärde övertidsmi-
nuten.

Otäcka scener utspelade sig 
när Surtes olycksgubbe, Da-
niel Rydén, föll mot isen 
efter att ha kolliderat med en 
Nässjöspelare i eget straffom-
råde. Hemmalagets försvars-
rese, som på försäsongen fick 
en skridsko över kinden och 
precis kommit tillbaka efter 
en axel- och revbensskada, 
låg orörlig på isen. Ambulans 
tillkallades och matchen fick 
ett nästan 60 minuter långt 
avbrott. Nu har Daniel till al-

las glädje rapporterat att han 
känner sig bättre, om än nå-
got mörbultad.

Efter incidenten åtta minu-
ter in i andra halvlek lyckades 
Surte aldrig lyfta sig. Nässjö 
hade strax innan gjort 1-4 och 
definitivt visat sig vara det 
bättre laget.

Optimismen var betyd-
ligt större i söndags när Sur-
te reste till Vetlanda för att 
möta Skirö-Nävelsjö, men 
hemmalaget som fått vittring 
på en av kvalplatserna och ett 
nytt allsvenskt kontrakt spän-
de musklerna och gjorde 3-0 
inom loppet av 22 minuter.

– De var effektiva och gjor-
de det mesta rätt i inledning-
en, men efter ett längre av-
brott på grund av skada tog vi 
oss samman och visade att vi 
också kunde, berättar Surte-
tränaren Jonny Samuelsson.

Det kan minst sagt påstå. 
Surte gjorde tre mål på fyra 
minuter och gick till halvtids-
ledning med 4-3, trots den 

Allsvenskan södra
Skirö-Nävelsjö – Surte BK 6-6 (3-4)
Surte BK – Nässjö IF 2-7 (1-2)
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MATCH
Div 4 herr

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 16.45 
ALE HF– CHALMERS HK

ALE KULTURRUM, NÖDINGE
Matchsponsorer:

Älvängen

Ahlafors IF kallar till

ÅRSMÖTE
söndag 15 mars kl 17.00

i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med  
8 mars beställas av ekonomiansvarig

 på tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 1 mars

Alla medlemmar hälsas  
hjärtligt välkomna!

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

Daniel Dahlman noterades för två av målen när IBK Walkesborg 
besegrades med hela 10-1. Surtes skyttekung är som vanligt 
med och krigar i seriens poängliga. Hittills har det blivit 22 mål. 


