
NÖDINGE. – Mina bröder 
förbjöd mig att spela 
fotboll, eftersom fot-
bollstjejer får så fula 
lår, berättar Surtes lag-
kapten, Carolina Björ-
kner.

Det blev istället inne-
bandy och där hittade 
hon snabbt en vän.

– Klubban är min 
bästa kollega. Den släp-
per jag aldrig när det 
närmar sig match.

Det var inför debuten i division 
ett förra säsongen som Surte 
värvade Göteborgstjejen Ca-
rolina Björkner. En hårdskju-
tande center med hög moral 
och många järn i elden.

– Jag har två hopphästar som 
behöver ett besök om dagen. 
Det tar självklart mycket av min 
lediga tid, säger Carolina.

Hästarna är kanske också 
en orsak till att man i folkmun 
säger att "Carro skjuter som en 
häst".

– Jag har ett bra skott och 
det är extra roligt när bollarna 
inte bara går på mål utan också 
i mål, säger Surtes tvåa i poäng-
ligan (som leds av Malin Er-
iksson).

– Det här är min bästa säsong 
någonsin, poängmässigt. Det 
känns riktigt bra. Självklart är 
det viktigast att laget vinner, 
men visst är det kul att göra 
mål, erkänner Carolina.

Det är en riktig sportdåre 
och tävlingsmänniska vi möter, 
men att det blev just inneban-
dy för Carros del var inte själv-
klart. Det var hennes äldre 
bröder som förbjöd henne att 
börja med fotboll. De ville is-
tället att hon skulle gå samma 
bana som de själva, det vill säga 
innebandyns. Och idag är hon 
ganska tacksam.

– Innebandy funkar perfekt 
ihop med hästhoppningen. Det 
är två olika säsonger.

Första hästen fick hon vid 
14-års ålder och sedan dess har 
Carolina varit frälst. Hopptäv-
landet sker dock inte på elitni-
vå.

– Typ medelnivå, men det är 
kul, säger hon.

Nära eliten
Innebandyn börjar däremot 
närma sig elitnivå. Surte IS gör 
sin andra säsong i ettan och ser 
ut att gå mot ett riktigt bra re-
sultat. I år är Carolina Björkner 
lagkapten.

– Det är ett uppdrag som 
oftast är väldigt kul, men visst 
kan det vara belastande ibland. 
Du ska alltid föregå med gott 
exempel och har man då en 
dålig dag kan det vara svårt att 
hålla uppe humöret.

Hur är du som lagkap-
ten?

– Jag pratar mycket och för-
söker få igång tjejerna i pauser-
na. Jag har ofta mycket taktiska 

synpunkter. När det gäller spe-
larkritik så försöker jag tänka på 
vem jag pratar till. Vissa tål att 
jag är ärlig, medan andra kan ta 
illa upp. Det är en balansgång, 
svarar Carolina och verkar som 
klippt och skuren för uppdra-
get.

Inför årets säsong tackade 
många av de äldre spelarna för 
sig och plötsligt stod allt hopp 
till den nya yngre generatio-
nen. Hur det gick? Ja, resulta-
tet talar sitt tydliga språk och 
lagkaptenen håller med.

Årets upplaga bäst
– Årets upplaga skulle besegra 
fjolårets ganska lätt. De yngre 
spelarna har utvecklats enormt 
och vi är ett betydligt bättre lag 
nu. Styrkan är att vi har många 
målskyttar, många som kan le-
verera.

Ingen känner sitt lag bättre 
än kaptenen själv, så därför bad 
vi Carro ge lite klara besked.
Vem är tuffast att möta?

– Sandra Svensson.
Vem är fulast?

– Jonna Leek kan en del tjuv-
nyp.
Vem jublar högst när ni 
vinner?

– Det gör nog Stefan och 
Tommi.
Vem surar mest vid en för-
lust?

– Sandra Svensson.
Vem är lagets mest dolda 
talang?

– Malin Pettersson. Hon kan 
bli ännu bättre.
Vem skjuter hårdast?

Malin Eriksson...eller kanske 
jag själv.
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Klubban – "Carros" bästa kollega
– Men utan brödernas förbud hade Surte IS inte haft sin lagkapten

Men vem har det                 pannbandet?

– Det får Aleborna avgöra och du kan rösta på alekuriren.se

CAROLINA BJÖRKNERCAROLINA BJÖRKNER
Ålder: 24
Bor: Lägenhet  i Göteborg.
Familj: Pojkvän.
Yrke: Studerar naturvetenskap med 
inriktning Hälsopedagogik.
Intressen: Har två hästar som för-
utom innebandyn tar all tid.
Klubbar: Mölnlycke, Frölunda, Björke-
kärr, Surte (2005).
Meriter: Brons i J-SM med Frölunda.
Det bästa med Surte IS: "Det är ett 

väldigt gött gäng."
Ritualer innan match: "Jag håller i 
och tar med mig klubban hela tiden. 
Jag släpper den inte en sekund."
Vem bjuder du inte på middag? 
Magnus Ström, tränare RBK Göteborg. 
"Jag hade han i Frölunda, vi kom 
aldrig överens."
Vad bjuder du på när du måste 
bjuda? Lax med dillsås och pressad 
potatis.

Ryktet säger att Linda Karls-
son har 100 pannband i trä-
ningsväskan. Valet av pann-

band är viktigt. Mycket vik-
tigt.

– För Linda Karlsson och 

Jonna Leek finns det nog 
inget viktigare. De tävlar 
gärna om fräckast pannband 
och Jonna brukar mer än 
gärna gräva i Lindas väska 
för att hitta något riktigt bra, 
avslöjar lagkapten Carolina 
Björkner.

Enligt henne lär kampen 

om det coolaste pannban-
det säkert stå mellan de båda, 
men det resultatet ligger dock 
i Alebornas händer.

Från och med måndag kan 
du rösta på ditt favoritpann-
band på alekuriren.se. Vin-
naren kommer att presen-
teras på årets sista hemma-

match lördag 24 februari. I 
potten ligger att få bli stylad 
av proffsen på Klippstudion 
på Ale Torg. Efter det kanske 
pannband inte längre är ak-
tuellt...

NÖDINGE. För vissa är pannbandet viktigare än 
klubban.

Men så spelar de också i "Pannbandslaget".
Nu får Aleborna rösta fram vem i Surte IS fram-

gångsrika innebandylag som har det coolaste 
pannbandet, omröstningen sker på alekuriren.se.

UTAN FRISYR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så här röstar du!
Klicka in på www.alekuriren.se. 
Deltagarna är numrerade med 
namn och nummer. Välj din 
favorit och skicka din röst till 
pannbandet@alekuriren.se
Alla som röstar deltar i utlottningen 
av 15 trisslotter.
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Carolina Björkner är lagkapten i Surte IS. Klubban ser hon som sin kollega och den släpper 
hon aldrig taget om när det börjar närma sig match. "Den får det inte hända något med."
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Carolina Björkner
"Party-party"
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Linda Karlsson
"Leopard"

Sofie Lindberg
"Stulen från en 
piga"

Jonna Leek
"Fångrandig"

Anna Johansson
"En tunn, lite mer 
färgglad variant"

Sofia Eliasson
"Djungelgrön"

Lisa Andréasson
"Kolsäckstyp"

Therese Lamberg
"Annat kolsäcksex-
empel"
Malin Pettersson
Variant som ger 
håret ett lyft"

Mirja Lenes
"Ett tredje kol-
säcksalternativ"

Johanna Eriksson
"Ett lakan går 
också bra"
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