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Surte räds 
inga kval

– Mot Finspång trillade bollarna in och formen är god
Martin Östling är äntligen tillbaka efter en lång frånvaro på grund av en fingerskada. Med Östling får Surte BK en helt annan fart och skridskoåkning av bästa märke. Till skillnad från många andra ser 
Surte fram mot kvalet. Finspång slogs tillbaka med betryggande 9-2 och bevisar att formen trots allt är god hos ”Vildkatterna”.

BOHUS. En omgång 
återstår av årets bandy-
allsvenska.

Surte BK tvingas 
kvala för att rädda kon-
traktet.

Mot Finspång visade 
man att formen trots 
allt är mycket god.

Det fanns stora förväntning-
ar inför årets säsong, även 
om tränare Jonny Samuels-
son hela tiden sagt att målet 
har varit att hänga kvar. Me-

riterade nyförvärv som Olle 
Hultqvist från Gais och 
Mattias Timan från Gri-
pen. Mängder av skador för-
störde dock möjligheten att 
spela samman laget och först 
när ikonen, Lasse Karls-
son, bestämde sig efter en 
viss tids övertalande, att göra 
comeback fick Surte ordent-
lig spets. Försprånget till en 
plats ovanför kvalstrecket 
har inte gått att hämta in och 
nu förlängs säsongen med 
två avgörande kvalmatcher. 

På skadelistan finns fort-
farande Daniel Bengtsson, 
Daniel Rydén, Aldin Cir-
kic och Jonas Tell kvar. De 
är inte att räkna med denna 

säsongen, däremot var Mar-
tin Östling äntligen tillbaka 
och återfanns bland målskyt-
tarna i lördagens drabbning 
med Finspång.

– Hans skridskoåkning är 
en tillgång för vilket ban-
dylag som helst, men han 
har mer att ge. Det blev en 
konstig match, där vi istället 
för att lyfta med ett tidigt 
ledningsmål av Lasse tap-
pade tempo och inställning. 
Vi trodde det skulle lösa sig 
av sig själv, men det är hårt 
jobb i 90 minuter som gäller 
i alla matcher och det fick vi 
komma överens om i halvtid, 
säger Johan Larsson, som 
fick ta över ansvaret i båset 
när huvudtränaren Jonny 
Samuelsson låg hemma i 
influensa.

Bättre fart
Det blev bättre fart i andra 
halvlek och när Surte gick 
från 4-2 till 7-2 på fem mi-
nuter var spänningen över.

– Finspång kände säkert 
lite vittring efter första halv-
lek, men när vi fick utdelning 
så tidigt försvann deras mo-
tivation, menar Larsson.

Han gladde sig särskilt 
åt Alexander Wetterbergs 
målvaktsspel, Johan Jane-
brinks pigga ben och Lasse 
Karlssons målmedvetenhet.

– Alex gjorde en viktig fri-
lägesräddning i första halvlek 
och har verkligen spelat upp 
sig de senaste matcherna. En 
målvakt med bra självförtro-
ende är välkommet i kvalet, 
säger Larsson.

Surte har seriesegrande 
Gripen-Trollhättan kvar att 
möta borta på lördag, sen 
väntar två veckors vila innan 
första kvalmatchen.

– Vi ska ha respekt för 

kvalet, men det är med ett 
ganska stort självförtroende 
som vi kommer att ta oss 
an den uppgiften. Det har 
sett allt bättre ut och vi har 
utmanat de bästa lagen i se-
rien, men haft både skador 
och marginaler emot oss. Nu 
hoppas jag att vi kan hålla oss 
hela de återstående veckorna 
för då vet jag att vi löser det 
här, säger Jonny Samuelsson.

Seriesegrarna i de fem 

division ett serierna samt de 
tre bästa tvåorna gör först 
upp om fyra allsvenska plat-
ser. Sedan får förlorande lag 
kvala mot något av de fyra 
allsvenska kvallagen. Vin-
narna i de dubbelmötena tar 
plats i allsvenskan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Allsvenskan södra
Surte BK – Finnspångs AIK 9-2 (4-2)

BANDY

Lasse Karlsson gjorde fyra nya mål för Surte mot Finspång. På Lasses sex matcher har det blivit 
13 mål. Han är den målskytt laget saknat.

Jens Samuelsson på utflykt. Säsongen  
förlängs nu med två kvalmatcher, men först väntar seriesegran-
de Gripen-Trollhättan.
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