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VÄXJÖ. Tre mål på 14 
sekunder, snacka om 
effektivitet.

När Surtes inne-
bandytjejer avgjorde 
måstematchen mot 
Vöikers i tredje perio-
den gjorde man det med 
besked.

– Fast den här gången 
hann även jag bli 
nervös, inte ens jag 
trodde att vi skulle 
kunna göra sju mål på 
tjugo minuter, säger 
Surtetränaren Stefan 
Forsberg.

Den överlägsna tabelljumbon 
Vöikers skrämde upp Surte 
rejält genom att göra 1-0 
redan i matchens fjärde spel-
minut. Gästerna uppträdde 
nervöst och oinspirerat i mat-
chen som Surte var tvingad att 
vinna för att ha kvar chansen 
till nytt kontrakt i division ett. 
Underläge efter första perio-
den var både en chock och en 
effektiv tändvätska. 

I andra perioden vakna-
de Surtelaget till liv – mycket 
tack vare tränarstabens beslut 
att sätta in skadade målspju-
vern Malin Eriksson. Det 
taktikdraget gav resultat om-
gående. Eriksson assisterade 
Ann-Sofie Johansson som 

debuterade som center och 
fick äran att skjuta in den ack 
så viktiga kvitteringen.

– Vi gör en spelmässig 
uppryckning i mittenperi-
oden, men trots 15 skott på 
mål var det bara ett som gick 
in. Det gjorde oss oroliga för 
att det återigen var en sån där 
match där bolluslingen väg-
rade gå in mellan stolparna. 
I sista pausen var tjejerna så 
taggade och fast beslutsam-
ma att avgöra matchen att vi 
egentligen inte behövde säga 
något, men jag måste erkänna 
att jag var väl-
digt nervös. 
Vi behövde 
ju alla tre po-
ängen, säger 
Forsberg.

Surtetjejer-
na hade förstått allvaret och 
satte högsta fart i tredje perio-
den. Det gav utdelning direkt. 
2-1 efter drygt tre minuter 
och sedan följde en målkaval-
kad. Tre mål på 14 sekunder 
betydde 5-1 och en ointaglig 
ledning kunde lugna tränar-
staben.

– Det var en osannolik sek-
vens där bollen gick direkt 
från avspel till back som spe-
lade upp den på en forward 
som sköt direkt på mål – och i 
mål, underbart, berättar Fors-
berg som bara funderar på hur 

denna måleffektivitet ska kon-
serveras till kommande ödes-
matcher mot Södra Dal och 
Älvstranden.

Vändningen i matchen sig-
nerades bland annat Malin 
Eriksson och Carolina Björ-
kner.

Suveränt inhopp
– Malin gör ett suveränt 
inhopp och trots sin skada 
bidrar hon med två mål, mål-
givande passningar, och en 
enorm mängd energi. Caro-
lina Björkner gör återigen en 

stark insats och 
har nu gjort 
elva mål på 
de sex senas-
te matcherna. 
Hennes bety-
delse för laget 

går inte att teckna i ord, vilken 
lagkapten, utbrister Forsberg 
som också öste beröm över 
Ann-Sofie Johanssons cen-
terdebut.

Ikväll (läs lördag) väntar en 
ny dramatisk uppgörelse. Se-
rieledande, Södra Dal, gästar 
Ale gymnasium. Få tror att 
Surte ska kunna rubba topp-
laget, men Stefan Forsberg är 
trots allt optimistisk.

– Vi spelar alltid bra mot 
Södra Dal och tog poäng 
mot dem hemma förra året. 
Det som oroar är att Malin 

Pettersson fick en lättare 
hjärnskakning mot Vöikers, 
Anna Johansson och Caro-
lina Björkner är sjuka samt 
Malin Erikssons segdrag-
na sträckning. Det är spelare 
som är svåra att ersätta, men 
Södra Dal spelar under lika 
stor press som vi och då är de 

säkert mänskliga.
Det mesta lutar trots allt åt 

att det blir en direkt avgöran-
de match mellan Älvstranden 
och Surte i den sista omgång-
en. I potten ligger en plats i di-
vision ett.

Ett skadedrabbat Surte 
med unga och orutinera-

de ersättare. Vad talar för 
er egentligen, Stefan?

– Vad som talar för oss är 
väl egentligen att ingenting 
talar för oss…

Malin Eriksson spelade i andra perioden och delar av tredje, men när Surte fått en ointaglig 
ledning valde tränarstaben att vila sin stjärna. Det var vid den hotfulla ställningen, 1-1 efter 
en period, som poängmaskinen Eriksson fick kliva in trots en sträckning i baksidan låret som 
ännu inte har läkt. Malin tog sitt ansvar och pangade in två egna mål och spelade bland annat 
fram till viktiga 2-1.          Arkivbild: Allan Karlsson

Malin Eriksson 
väckte Surte i 
sista stund
– Nu har laget ödet i ettan i egna händer

TEXT
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INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 17/3
Vöikers – Surte IS 1-8 (1-0, 0-1, 0-7)

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!

Utdelning av 
"Pannbandet 2007"

Lilla Kontoret AB
031-98 15 50

Surte

Sport

Röstningen är avslutad 
– vinnaren är utsedd
NÖDINGE. Nu är spän-
ningen total.

I en månad har Ale-
kurirens läsare kunnat 
rösta på årets coolaste 
pannband i Surte IS.

På torsdagen avslu-
tades röstningen och 
domaren har räknat 
fram vinnaren.

Jodå, visst hade Surtepubliken 
och Alekurirens läsare åsik-
ter om pannband. När Pann-
bandslaget, Surte IS duktiga 
innebandytjejer, ställde upp 
för fotografering gick röst-
räknaren snart varm.

Totalt har 313 unika mejla-
dresser lämnat in sin röst. Av 
de som röstat är nära på 90% 
killar. Vad det nu ska betyda? 

Kanske är det inte bara pann-
bandet som är intressant?

Vinnaren kommer att få 
ta emot publikens hyllning-
ar och ett värdigt pris innan 
avspel i årets sista hemma-
match.

Tack alla som röstat. Vinst-
listan över trisslotter publice-
ras nästa vecka.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Deltagarna i årets Pann-
bandstävling. I Surte IS är 
det ytterst få av spelarna 
som inte använder det till ut-
seendet så variationsrika 
hjälpmedlet, pannbandet.
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