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NSD MÅNDAG 9 Januari 2012

Elitserien

gais–kalix 4–2 (2–1)
Matchfakta: 1–0 (3) Lars Karlsson.
2–0 (33) Eric Claesson, straff. 2–1
(36) Niklas Gälman. 3–1 (Magnus
Muhrén. 4–1 (50) Fredrik Korén.
4–2 (62) Jimmy Berglund, straff. Kalix: Niklas Gälman, Jimmy Berglund.
Domare: Roland Fager, Köping.
Målen: 403.

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

Betyg
µµ Målvakt

Björn Hellman������������������������������ 3
µµ Försvar

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

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

Johan Sundqvist��������������������������� 3
Simon Viklund������������������������������ 2
µµ Avby tare

Michail Zalataev��������������������������� 2
Jimmy Berglund���������������������������� 2
GAIS tog ledningen med 1–0 redan i den femte minuten och Kalixbacken Mika Jussila (20) och de andra Kalixspelarna försökte förklara för domare Roland
FOTO: Joakim Nordlund/PRESSPRO.SE
Fager att bollen sparkats in i mål och att målet var regelvidrigt.

Aj, aj, Kalix Bandy
Ny svidande förlust: ”Jag var så arg att jag höll på att spricka”

GÖTEBORG

Ytterhalven Niklas Gälman hade
bra fart under skrillorna och han
valdes till Kalix bäste spelare.

Matchens stjärna
Magnus Muhren.
Storstjärnan Magnus
Muhrén dominerade
GAIS spel i den andra
halvleken. Ett mål
och två målgivande
passningar säger en del.
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Kalix hyllades av Magnus
Muhrén som tyckte att Kalix
definitivt håller elitserieklass.
Kalix åkte på en ny förlust
och frågan är om laget kan
ta poäng mot Västerås på
Kalix IP nu på onsdag.

Tabell
Bollnäs
15 10
Västerås
16 10
Edsbyn
16 10
Sandviken
16 10
Kungälv
16 9
Villa-Lidköping 16 9
Hammarby
16 6
Broberg-Söder  16 7
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70– 41
88– 54
71– 52
91– 64
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22
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18
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Sirius
Gais

16 4 4 8 57– 69 12
15 4 4 7 43– 56 12

Vänersborg
Kalix

16 4 3 9 61– 77 11
17 4 1 12 56– 91 9

Vetlanda
Tillberga

16 3 2 11 58– 83
15 3 1 11 49– 98

8
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Kommande matcher

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

Kalix Bandy åkte på en svidande förlust mot GAIS.
Och tränaren Patrik ”Palle”
Rönnqvist blev uppvisad på
läktaren.
– Jag var så arg att jag bara
stod och hoppade, säger Rönnqvist.

började det skära sig mellan Kalixspelarna och domare Roland Fager.
– Sparkar man in bollen ska det
inte vara mål, säger Rönnqvist.
Samtidigt gjorde Björn Hellman
sitt yttersta för att freda sitt mål
och frilägesräddningen knappa
kvarten in i matchen när GAIS Tobias Andersson kom fri var femstjärnig.

När lagen möttes på Kalix IP chockstartade GAIS med tre snabba mål.
Den gången punktmarkerades
Magnus Muhrén, något som Kalixtränaren Patrik ”Palle” Rönnqvist
erkände var ett misstag.
När lagen möttes på Heden i
Göteborg avstod Kalix från punktmarkering av stjärnan, ändå tog
det bara fem minuter innan Muhrén tackade och tog emot när Emil
Viklund slog en indianare precis
framför eget mål.
– Han slår ett felpass och jag bryter inne i straffområdet och breddar och spelar sedan in till Lasse
(Karlsson), säger Muhrén.
– Det är en felpassning från Emil
men Muhrén har blicken och är
förjäklig på att stjäla bollar, säger
Rönnqvist.
Kalix tyckte att Lars Karlsson
sparkade in bollen och redan där

Tufft för Kalix
Men vad hjälpte det?
Tio minuter senare fick GAIS Tobias Andersson vila sig i utvisningsbåset men istället för kvittering
fick GAIS en straff och plötsligt stod
det 2-0 till göteborgarna.
– Tufft, säger Peter Stock.
När tio minuter var kvar av första
halvlek reducerade Niklas Gälman
på hörna.
– Då var vi med i matchen. Det
blev fel vid första målet men vi
är minst lika bra som GAIS, säger
Rönnqvist.
Muhrén gjorde sedan 3–1 i början
av andra och kort därefter ökade
hemmalaget på till 4–1.
Siffrorna speglade på inga sätt
matchen som varit jämn så långt.
Samtidigt förekom en hel del slag
på klubbor och skridskor och i de

flesta av fallen friade domare Roland Fager. Kalix tryckte på och
Johan Sundqvist låg kvar på isen
efter en duell i samband med en
lyra. Domaren lät spelet gå men
när samme Sundqvist bentacklades tilldömdes Kalix straff.
”Palle” Rönnqvist skrek på rött
kort men domaren nöjde sig med
straff och en tiominutersutvisning.
– Fager sa till mig ute på planen
att hade han haft mer fart så hade
han gett honom rött, säger Peter
Stock.
Irriterad tränare
Kalixtränaren var halvt i uppror.
– Han är så tragisk. Varför säger
han så. Och var i regelboken står
det något om att man måste hålla
en viss fart. Tacklar man för att skada och inom straffområdet finns
bara ett domslut och det är rött,
dundrar Rönnqvist.
Kalix skarprättare Jimmy Berglund reducerade till 4–2 på straff
och samme Berglund hade sedan
ett klockrent skott i stolpen. Efter
det var det en misstänkt hög GAISklubba i straffområdet vilket hade
inneburit ny straff för norrbottningarna.
Även denna gång lät domaren

spelet gå och till och med Magnus
Muhrén var förvånad.
– Jag tycker att Fager tappade
matchen och jag kan förstå Kalix
ilska, säger Muhrén.
När domarna sedan missade en
rätt klar Kalixhörna gick säkringen
för flera av spelarna och plötsligt
hade Kalix fyra gubbar i utvisningsbåset.
Men inte nog med det. Domaren
visade upp Patrik ”Palle” Rönnkvist
på läktaren.
– Kanske lika bra det för jag var
så arg att jag höll på att spricka.
Jag är 42 år och har en lång karriär
bakom mig men det här fär första
gången som jag blir visade av banan i en tävlingsmatch, säger han.

NSD på plats i Göteborg

Joakim Nordlund
text och bild

Stjärnan hyllade Kalix: Det är inget lag som bara backar hem
GÖTEBORG

Först sänkte stjärnan Magnus
Muhrén Kalix.
Sedan hyllade han lagets
spel.
– Inget lag som bara backar
hem, säger GAIS-stjärnan.
Kalix Bandy har gjort två fullt
godkända bortainsatser på bortaturnén som startade vid lunch på
torsdag och slutade i Kalix natten
mot söndag. Samtidigt har poängen uteblivit.
I GAIS-matchen var Magnus Muhrén skillnaden mellan lagen och

efter matchen i Göteborg strödde
han lovord över det unga Kalixlaget.
– Det här är ett gäng med bra fart
och som verkligen bjuder upp till
spel, säger han.
Han fick också frågan om han
tyckte att Kalix hade de kvaliteter
som krävs för att spela i elitserien.
– Ja, absolut. Det har både vi och
Kalix och jag tror också att båda lagen som möttes här i dag kommer
att spela elitseriebandy också nästa
säsong, säger han.
– En klen tröst just nu, säger ”Palle” Rönnqvist med en suck.

För Kalix del väntar matcher mot
Västerås på onsdag och Edsbyn på
fredag. Efter matchen stängde spelarna in sig i omklädningsrummet.
– Vi brinner för att vinna och personligen tycker jag att det är bra att
vi visar känslor och vädrar vad som
måste förbättras, säger Peter Stock.
Och vad behövs förbättras?

– Det är så små skillnader mellan
förlust och seger i de här två matcherna som vi spelat borta. Arbetsmoralen måste upp ytterligare ett
litet snäpp. Vi försöker men vi kanske kan klämma ut lite till.
Joakim Nordlund

Peter Stock, Jimmy Berglund
och Emil Viklund försökte göra
gemensam sak för att stoppa storstjärnan Magnus Muhrén. Det gick
sisådär.

