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”Frustrerande”
Förre Kalixspelaren Andreas Lysell
dundrade in ett mål.

Elitserien

Vetlanda–Kalix

5–3 (3–1)
Matchfakta: 0–1 (5) Johan Sundqvist
(Emil Viklund), 0–2 (8) Simon Viklund
(Emil Viklund), 1–2 (12) Andreas
Lysell, straff, 2–2 (16) Björn Einarsson (Pontus Blomberg), 3–2 (27)
Anatoly Suzdalev (Jesper Jonsson),
4–2 (61) Joakim Andersson (Pontus
Blomberg), 4–3 (64) Jimmy Berglund,
straff, 5–3 (81) Andrei Morokov (Stefan Nordén).
Domare: Kent Lisell.
Publik: 1 343.
Övriga matcher:
Sirius–Hammarby
4-4
Sandviken–Broberg/Söderhamn 7-4
Kungälv–Gais
2-1
Tillberga–Västerås
1-8
Bollnäs–Edsbyn
4-1
Vänersborg–Villa/Lidköping
2-5

µµ Matchfakta, se resultatsidan.

Rosbetyget
1: Dålig, 2: Godkänd, 3: Bra,
4: Mycket bra, 5: Landslagsklass

Betyg
µµ Målvakt

Björn Hellman������������������������������ 2
µµ Försvar

Kalixmålvakten Björn Hellman var
chanslös på Lysells straff.

Mats Rönnqvist ���������������������������� 3
Mika Jussila����������������������������������� 2
Jonathan Johansson���������������������� 2
Karl Widgren�������������������������������� 2
Niklas Gälman������������������������������ 3
µµ Mit tfält

Johan Sundqvist och de andra
Kalixspelarna var arga och
frustrerade efter förlusten mot
tabelljumbon Vetlanda.

Johan Sundqvist öppnade med att göra
1-0 efter fem minuter och med lite flyt
hade det kunnat bli fler mål från Kalixanfallarens klubba.

Peter Stock����������������������������������� 2
John Nilsson���������������������������������� 2
Emil Viklund���������������������������������� 1
µµ anfall

Johan Sundqvist��������������������������� 2
Tuomas Mokko ���������������������������� 1
µµ Avby tare

Simon Viklund������������������������������ 1
Jimmy Berglund���������������������������� 2

Kalix förlorade ödesmatchen – nedflyttningen allt närmare
VETLANDA

På Annandagen tappade Kalix
Bandy en klar ledning mot Vetlanda.
I går hände det igen.
– Är man inte arg efter en
sån här förlust ska man lägga
skrillorna på hyllan, säger
Johan Sundqvist.

att avsluta själv valde att försöka
hitta Jimmy Berglund som hade
fått öppet mål. Men dessvärre hann
en Vetlandaförsvarare tillbaka och
bröt passningen.
– Oj, oj, oj. Den chansen hade jag
förträngt. Det var ju två mot noll.
Där ska det bara vara mål, säger
tränaren Patrik ”Palle” Rönnqvist
med en suck.

Alla som bevittnade Annandagens
bandymatch på Kalix IP mellan Kalix och Vetlanda vill nog glömma
Kalix avslutning. Kalix tappade en
4–0-ledning och Vetlanda fick jubla. I går möttes lagen på nytt och än
en gång var det Kalix som inledde
bäst. Fem minuter in i matchen tog
Peter Stock upp bollen, passade till
Emil Viklund som sedan skickade
vidare bollen till Johan Sundqvist.
Och han agerade som den skyttekung han är.
– En fin passning och jag fick en
bra träff, säger han.
Tre minuter senare slog Mats
Rönnqvist en lyra till Peter Stock
som plockade ned den och plötsligt var han sopren men istället för

Nära trean
Kalix gjorde istället 2–0 på den
hörna som friläget mynnade ut i
och då hade Kalix åter skapat sig en
drömstart mot smålänningarna.
– Det kändes bra och vi hittade
ytor överallt. Känslan var att vi
förde matchen, säger Johan Sundqvist.
Några minuter senare var Sundqvist ett friläge som Vetlandamålvakten Jonas ”Skorven” Persson.
– Stocken la mellan backarna och
när jag tog ned den kom ”Skorven”
ut och plockade den mitt framför
mig. Lite synd för 3–0 hade suttit
fint, säger Sundqvist.
Därefter var det åter en före det-

ta Kalixspelare som spelade huvudrollen för Vetlanda. Hemmalaget
fick en straff och Andreas Lysell
satte den distinkt i Björn Hellmans
vänstra kryss.
– Den var fin. I samma kryss som
sist faktiskt. Det var en för bra straff
för att ta, säger Hellman.
Vetlanda kvittade till 2–2 efter ett
lyft av Pontus Blomberg men sju
minuter senare hade Kalix åter ett
jätteläge att ta ledningen när Peter
Stock hittade Johan Sundqvist med
ett lyft.
”Så frustrerande”
Istället för Kalixledning vände
Vetlanda spelet och skapade en
hörna som laget kunde göra 3–2 på.
När sedan 4–2 kom en bit in andra
halvlek visade Kalixmålvakten vad
stora delar av laget kände när han
tog bollen ur nätet och kastade den
med full kraft i isen.
– Bara så frustrerande. Det kändes som om vi hade en massa chanser och istället fick de ett jävla lyft
som gick över oss. Vi var ju på gång
då, säger han.

Kalix fick lite kontakt efter att
Jimmy Berglund gjorde 4–3 på
straff och med 18 minuter kvar
hade Kalix mycket väl kunnat få
ännu en straff när Emil Viklund
fick ett slag på klubban. Domare
Kent Lisell valde att fria.
Istället kunde Vetlanda göra 5–3
och då var Kalix ett slaget lag.
– Vi får en dag i Göteborg innan
söndagens match mot Gais. Nu är
det bara att glömma och gå vidare. Matchen på söndag blir viktig,
säger Johan Sundqvist.

NSD på plats i Vetlanda

Joakim Nordlund

Slappt försvarsspel sänkte HT
Bandy mot Finspång.
Då hjälpte inte ens en drömstart och tvåmålsledning efter
fem minuter.
– Såg lite lojt ut efter 2–0,
säger tremålsskytten Harri
Hiukka efter 5–7 (4–4).
I snön och blåsten på Akelius Cape
East Arena inledde HT Bandy starkt
mot mittenkollegan Finspång. Redan i tredje minuten klämde skarpskytten Harri Hiukka in 1–0 på
straff och två minuter senare satte

Veli-Matti Körkkö 2–0 från liten vinkel. Men ett tamt försvarsagerande
i några sekvenser bjöd in Finspång
i matchen som de inte var sena att
utnyttja.
Hiukka levererade
Vips hade Finspång svarat med
två mål inom loppet av tre minuter.
Och inte nog med det...
Gästerna tog ledningen i 25e minuten och utökade den till 4–2 i 29e
minuten.
Innan paus gjorde Harri Hiukka
3–4 på straff och 4–4, genialiskt
framspelad av Sakari Pörhölä.

– Vi pratade i halvtid om att ifall
vi ville vinna så måste vi också visa
det. Men då får vi inte släppa in sju
mål, säger Harri Hiukka.
HT Bandy försökte koppla ett
grepp i motvinden, men de hade
fasligt svårt att dyrka upp Finspångs
täta försvarsspel där Harri Hiukka
alltför ofta fick stångas ensam.
Kontringar avgjorde
Finspång var giftigare i sina omställningar och till slut fick de hjälp
att ta ledningen med 5–4 när de utnyttjade ett felpass framför HT-målet i 66e minuten. 4–6 kom som ett

Matchens stjärna
µµ Pontus Blomberg.
Vetlandasspelaren
slog ett fantastiskt
lyft till viktiga 4-2. Ett
mål som tog luften ur
Kalix.

!

Johan Sundqvist visade
att han är på gång. Kalix
kommer att behöva hans
”bössa” om det här ska gå.

?

Kommer Kalix att kunna
undvika de två sista platserna efter förlusten mot
tabelljumbon?

Tabell

text och bild

Slappt försvarsspel fällde HT Bandy mot Finspång
HAPARANDA

Kalixkaptenen Mats Rönnqvist
gjorde sitt yttersta för att leda
laget men igår gick det sisådär.

brev på posten i 74e minuten.
Marko Miinala gav HT Bandy nytt
hopp i 87e minuten och Harri Hiukka höll så när på kvittera i 90e minuten med ett riktigt bombskott
i ribban.
– Såg inte var den tog. Men vi
hade ingen tur idag, säger Harri
Hiukka.
Tränaren Anders Strömbäck:
– Vi visste att det skulle bli tufft
och det blir som det blir i det här
föret.
HT Bandys mål: Harri Hiukka 3,
Veli-Matti Körkkö, Marko Miinala.

K-L SUNDQVIST

Bollnäs
15 10
Västerås
16 10
Edsbyn
16 10
Sandviken
16 10
Kungälv
16 9
Villa/Lidköping 16 9
Hammarby
16 6
Brob./S-hamn 16 7

3
2
2
1
2
2
6
3

2
4
4
5
5
5
4
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70– 41
88– 54
71– 52
91– 64
69– 51
77– 64
69– 64
71– 66

23
22
22
21
20
20
18
17

Sirius
Vänersborg

16 4 4 8 57– 69
16 4 3 9 61– 77

12
11

Gais
Kalix

14 3 4 7 39– 54
16 4 1 11 54– 87

10
9

Vetlanda
Tillberga

16 3 2 11 58– 83
15 3 1 11 49– 98

8
7

Kommande matcher

Söndag 8 januari: Gais–Kalix.
Måndag 9 januari: Kungälv–Sirius.
Onsdag 11 januari: Bollnäs–Villa-Lidköping, Broberg-Söderhamn–Gais,
Kalix–Västerås, Sandviken–Edsbyn,
Tillberga–Vänersborg, Vetlanda–
Hammarby.

