
VÄXJÖ. Resan till bort-
amatchen mot svårspe-
lade Ingelstad var lång.

Hemresan blev ännu 
längre...

Surte IS innebandy-
damer förlorade nämli-
gen den viktiga fighten 
och gör avslutningen 
på serien till ett riktigt 
trauma.
– Det känns onödigt att vi har 
försatt oss i den här situatio-
nen, men vi fortfarande allt i 
egna händer, säger Surteträ-
naren, Stefan Forsberg med 
lite distans till matchen.

Poäng borta mot Ingelstad 
hade gett laget ett helt annat 
utgångsläge, men utan skytte-
drottningen, 
Malin Eriks-
son och back-
klippan Malin 
Pettersson, 
var Surte 
aldrig riktigt nära. Lagets 
enda fullträff, en backhand 
från Carolina Björkner, kom 
först när 90 sekunder återstod 
av matchen.

– Vi gör ändå en väldigt 
bra insats. Skillnaden mellan 
lagen är marginell och egent-
ligen handlar det bara om att 
de gör mål på sina chanser 
och vi bränner våra, förklarar 
Forsberg.

Han får medhåll av lagkap-
ten Carolina Björkner.

– Matchen känns jämn hela 
tiden. De har kanske ett något 
bättre passningsspel,  men sett 
till antalet chanser hade ett 
oavgjort resultat speglat mat-
chen bättre.

Första perioden är spel-
mässigt jämn, men inget av 
lagen får utdelning. Kväl-
lens första mål kommer först 
en bit in i andra perioden. En 
passning snett inåtbakåt och 
från en position mitt i slottet 
gör Ingelstadanfallaren inget 
misstag.

Surte bjuder hårt mot-
stånd, kämpar och sliter, men 
denna gång belönas inte det 
hårda arbetet. Istället lyckas 
Ingelstad göra 2-0 och 3-0.

– Fast vi gav inte upp ändå. 
Det är värt att 
betona. Tje-
jerna gör 
ett suveränt 
arbete trots 
allt, beröm-

mer Björkner sina lagkom-
pisar.

Efter matchen dröjer 
Surtespelarna kvar i hallen 
länge.

– Vi var frustrerade över 
att ha förlorat trots en bra 
match. Egentligen var vi inte 
besvikna. Vi hade gett allt, 
men mängder av ramträf-
far och framför allt  var det 
kanske seriens bästa målvakt 
som satte stopp för oss. Vi har 
så mycket inom oss och vi vet 

att det kommer att lossna, be-
rättar Forsberg.

Utgången på serien blir 
nu högdramatisk. Tre lag är 
inblandade i bottenträsket. 
Backadalen, Älvstranden och 
Surte. I den sista omgång-
en möts just Älvstranden och 
Surte.

– Vi hoppas att det är klart 
innan dess. Tre poäng mot 
Vöikers och minst en poäng 
hemma mot IK Södra Dal bör 
räcka, säger Forsberg opti-
mistiskt.

Oroande
Oroande är dock att försvars-
specialisten Malin Petters-
son tvingades gå ut mot Ing-
elstad redan i första perioden. 
Malin Eriksson kom inte ens 
till start.

– Det är klart vi lider av att 
dessa inte är med. Vi förlorar 
spetskompetens i båda lag-
delarna. Nu hoppas vi verk-
ligen att Malin Petterssons 
onda knä inte är allvarligare 
än att hon kan vara med i de 
avslutande matcherna. Malin 
Eriksson har en sträckning i 
baksidan låret och det måste 
få läka. Vi chansar inte med 
henne mot Vöikers, om vi 
inte nödvändigtvis måste. 
Eriksson behövs mot Södra 
Dal och Älvstranden, avslö-
jar Forsberg.

Ikväll (läs lördag) möter 

Surte tabelljumbon Vöikers 
borta som bara har vunnit en 
match i år. Tre poäng är ett 
måste för Alelaget.

– Det känns rätt bra att 
det är så. Vi kommer att vara 
extremt laddade. Vi måste 
vinna, något annat finns inte, 
kommenterar Forsberg mål-
medvetet och hälsar sedan till 
hemmapubliken:

–Vi tänker avgöra vårt öde 
i vår sista hemmamatch nästa 
lördag (24/2) och eftersom 
det är serieledarna vi möter 
hoppas vi på ett starkt pu-
blikstöd.

Det lär behövas.
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Division 1 södra
Ale-Surte – IFK Kungälv 3-1 (1-1)
Mål Ale-Surte: David Eriksson 2, 
Jouni Lupala. Mål IFK: Håkan Olsson. 
Matchens kurrar Ale-Surte: Gert 
Svensson 3, David Eriksson 2, Jouni 
Lupala 1.
Gripen 16 +95 30
Kungälv 16 +52 25
Frillesås 16 +26 24
Nässjö 16 +7 15
Jönköping 16 -19 15
Målilla 16 -14 13
Ale-Surte 16 -25 10
Tranås 16 -38 10
GAIS 16 -41 9
Kålland 16 -43 9

Division 1 södra, damer
Ingelstad – Surte 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)
Mål SIS: Carolina Björkner. Matchens 
kurrar: Sandra Svensson 3, Anna 
Johansson 2, Lisa Persson 1.

IK Södra Dal 14 +41 35
RBK Göteborg 13 +38 33
Ingelstad 14 +20 25
Warberg 13 +5 21
KFUM Malmö 14 -16 17
Backadalen 13 -1 15
Surte 13 +2 14
Älvstranden 13 -7 13
Vöikers 13 -82 4

Division 2 västra Götland
Ale IBF – Bräckan 5-6
Mål Ale: Daniel Blomqvist 2, Tobias 
Hellman, Andréas Svensson och 
Magnus Engström.
Matchens kurrar: Martin "Libba" 
Johansson 3, Daniel Blomqvist 2, 
Magnus Engström 1.
Kommentar: Ale IBF:s herrar har 
som förståligt är svårt med motiva-
tionen. Laget är sedan en tid tillbaka 
klart för nedflyttning till division 
tre. Ändå sprang hemmalaget ifrån i 
matchens första del. Som störst var 
ledningen 4-1. Gästerna kom ikapp i 
tredje perioden. Det var med andra 
ord som vanligt den här säsongen. 
Ledning, kvittering och ett sent 
förlustmål.

Två minuter före slutet satte 
Bräckan 6-5 och Ale tvingades ta ut 
målvakten för att öka trycket.

– Vi var aldrig riktigt nära att kvit-
tera, men vi får väl vara nöjda med 
att vinna ligan över flest uddamåls-
förluster (8 st), suckade spelande 
tränaren, Tobias Hellman.
Hellman har fått en förfrågan om att 
fortsätta träna laget nästa säsong.

– Jag är positiv till en fortsätt-
ning, men först måste styrelsen 
inventera spelarmaterialet så jag vet 
vad som finns att arbeta med.

Division 3 Västsvenska västra
Fjärås – Ale HK 31 -28 (13-13) 
Mål Ale: Fredrik Berggren 7, Daniel 
Jannesson 5, Mattias Wahlqvist 4, 
Henrik Karlsson 4, Per Johannesson 
3, Nicolas Myrén 2, Peter Liljeblad 
2, David Nielsen 1. Matchens kurrar: 
Mattias Wahlqvist 2, Daniel Jannes-
son 1.
Banér 16 +106 26
Nord 16 +83 25
Varberg 16 +54 24
Särökometerna 16 +20 21
Baltichov 16 +80 19
Alingsås 16 +18 16
Önnerediterna 16 -15 16
Ale 16 -2 14
Fjärås 16 -40 12
Kärra 16 -68 10
Rya 16 -73 7
Celtic 16 -163 2
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Tung bortaförlust för Surte
– Avslutningen på serien blir ett trauma

En snärtig backhand från lagkapten Carolina Björkner blev 
Surte IS enda fullträff i den svåra bortamatchen mot Ingel-
stad i tisdagskväll.               Arkivbild Allan Karlsson.

SURTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bohusskolans lag duellerade i Skol-DM
Onsdagen den 7 februa-
ri 2007 arrangerades Skol-
DM i bandy på Jennylunds 
isbana för första gången på 
länge. Som arrangör för eve-
nemanget stod Bohusskolans 
idrottsförening tillsammans 
med personal på Jennylund. 

I bästa tänkbara väder, ett 
par minusgrader, lätt nord-
anvind och ett solsken som 
inte bara värmde åskådarna, 
kunde tre skolor göra upp 
om vem som är bäst i distrik-
tet. Lagen som medverkade 
var: Strandskolan, Kungälv, 

Ebba Pettersonsko-
lan, Västra Frölunda, och 
Bohusskolan (två lag).

Strandskolans lag bestod 
mestadels av sjundeklas-
sare och vägde därför lite 
för lätt mot dagens mot-
ståndare, vars lag bestod 

av 8:or och 9:or. Trots 
detta visade laget upp goda 
bandytakter och bör såle-
des ha framtiden för sig.

Ebba Pettersonskolan re-
presenterades av ett lag 
framförallt bestående av 
hockeyspelare, vilket syntes 
tydligt i vissa situationer. 
Laget hade ändå känslan för 
spelet och blev bara bättre 
och bättre för var match de 
spelade. Slutresultatet blev 
en mycket väl godkänd insats 
under dagen för detta lag. 

Bohusskolan kunde som 
sagt stoltsera med två delta-
gande lag, uttagna efter kon-
stens alla regler av Chri-
stoffer Aidesjö-Lindfors. 
Dessa båda lag skulle under 
dagen visa sig vara mycket 
jämna, och senare vara de 
som slutligen fick göra upp 

om segerbucklan i finalen.
Lag Bohus Vit (Bävrar-

na) förlorade första matchen 
mot lag Bohus Gul (Bana-
nerna) med 7-1. Men när väl 
den riktiga finalen spelades 
räckte lag gul inte riktigt till 
och siffrorna kunde slutligen 
skrivas till 5-3, med favör till 
lag vit. Sett till hela dagen 
så var det de två bästa lagen 
som gjorde upp om guldet. 

Det blev en helt otrolig 
dag som vi hoppas kunna, 
med hjälp av alla engage-
rade bandyspelande elever 
på Bohusskolan, göra till 
en årlig tradition. Ett stort 
tack riktas även till per-
sonalen uppe på Jenny-
lund för all deras hjälp.

Per Öiseth 
Niklas Svensson

Finalen i bandyns Skol-DM på Jennylund kom att spelas 
mellan två lag från Bohusskolan. Lag vit drog det längsta 
strået och vann mot lag gul med 5-3.

INNEBANDY
Div 1 södra, damer, Växjö tisd 13/2
Ingelstad – Surte 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

Helgens 
sportresultat

på alekuriren.se
Uppdateras varje 

måndag kl 12.

Se våra gulsvarta hjältar
Lördag 24 februari kl 17 Ale gymnasium

Surte IS vs Södra Dal

Innebandy 
Damer
Division ett

Årets sista Årets sista 
hemmamatch!hemmamatch!
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