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NÖDINGE. Med kniven 
mot strupen gjorde 
Surtes innebandytjejer 
årets bästa match.

Inte ens serieledande 
Södra Dal hade skuggan 
av en chans.

Surte var som bäst 
när det gällde som 
mest.

Allt pekade på att bortamat-
chen nu på lördag mot Älv-
stranden skulle bli en direkt-
avgörande match om vilket 
lag som skulle få fortsät-
ta spela innebandy i division 
ett. Ytterst få trodde att Surte 
IS skulle rå på serieledande IK 
Södra Dal i årets sista hem-
mamatch.

– Jodå, vi vet att vi kan 
slå alla lag i den här serien 
och Södra Dal har vi ett bra 
facit mot. Fast vi vet att det 
krävs det lilla extra av samt-
liga spelare och det fanns där 
med råge idag, säger en lyrisk 
Stefan Forsberg efter trium-
fen.

Sex minuter in på tredje 
perioden sköt 
Linda Karls-
son in 4-0 
och publiken 
fick gnugga 
sig i ögonen 
för att förstå vad som höll på 
att hända. Åtta minuter senare 
fick de torka svetten i pannan 
för då hade Södra Dal redu-
cerat tre gånger om och det 
fanns gott om tid att jaga en 
kvittering.

– Vi blev satta under en 
våldsam press, men tjejer-
na hanterade ändå situatio-
nen bra. De skapade inte sär-
skilt många jättelägen och fick 
aldrig chansen att ta ut mål-
vakten, kommenterar Surte-
tränaren nöjt.

Nyckeln till den ovänta-
de fullpoängaren var offervil-
ja, kompakt försvarsspel och 

stort hjärta.
– Dessut-

om gjorde 
vi som över-
enskommit – 
tvingade ut 

våra motståndare på kanter-
na och tvingade dem att ta 
svåra avslut. Därefter kontra-
de vi snabbt. Jag tror aldrig jag 
har sett tjejerna spela bättre 
än idag, både taktiskt och tek-
niskt. Att sedan se dem täcka 

skott med allt de har och offra 
sig hänsynslöst för laget är ju 
helt underbart, säger Stefan 
Forsberg som hyllade hela 
laget efter matchen.

–Fast jag måste nämna en 
spelare som Sandra Svens-
son. Hon gör en jättematch 
och hennes hjärta för laget 
personifierar hela Surte idag.

Självklart fanns det fler 
spelare att nämna. Målvak-
ten Lisa Persson var omut-
bar i de två första perioder-
na när hemmalaget lade grun-
den för segern. Lisa André-
asson bidrog med sin rutin till 
att Surte kunde behålla lugnet 
trots en våldsam anstormning 
från gästerna i slutronden. 
Lägg därtill Malin Eriks-
son som äntligen var tillbaka 
på riktigt allvar efter sin lår-

skada. Hon snurrade upp gäs-
terna rejält vid ett par tillfäl-
len och hade ett superskott i 
kryssribban i andra periodens 
slutsekund.

Efter slutsignalen bröt ett 
stort kram- och jubelkalas ut. 
Serieledande Södra Dal som 
faktiskt, med största sannolik-
het spelade bort serieguldet, 
hade knockats utan pardon.

– Det är en enorm lättnad 
och jag kan inte påminna mig 
att jag känt en större lycka ti-

digare över en seger, säger 
tränare Forsberg.

Surte kan i händelse av 
seger borta mot Älvstranden 
knipa en fjärdeplats. Vem 
kunde tro det när laget allde-
les nyss slogs för sin existens 
i ettan?

– Det är så tätt och till slut 
fick vi lite marginaler på vår 
sida. Vi behöver inte skäm-
mas över segern idag. Vi är så 
här bra när allt stämmer. En 
femteplats är klart godkänt, 

en fjärdeplats skulle vara en 
stor framgång – inget snack 
om den saken, medger Fors-
berg.

Serieettan chanslös mot Surte

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 24/3
Surte IS – Södra Dal 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)

Där satt den. Tre glada målskyttar i den överraskande serger-
match mot serieledande Södra Dal. Linda Karlsson (två mål), 
Sofie Lindberg och Carolina Björkner.

Malin Eriksson var äntligen fri från sin lårskada och även om det inte blev något mål från po-
ängmaskinen assisterade hon till första målet och skapade ständigt stor oreda hos gästerna.
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– Och årets bästa match gav nytt kontraktkontrakt

NÖDINGE. Efter en 
månads röstning på 
alekuriren.se var läsar-
nas dom klar.

Linda Karlsson har 
det coolaste pannban-
det 2007 i Surte IS.

Före avspel fick hon 
ta emot den prestige-
fyllda utmärkelsen och 
sedan tackade Linda 
Karlsson för belöningen 
med två viktiga mål 
– precis som vanligt.

– Jag vet ingen som har gjort 
så många viktiga mål som 
Linda Karlsson. Det är ma-
kalöst vad hon växer i stora 
matcher, berömmer tränare 
Stefan Forsberg.

Det kan man lugnt påstå. I 
den avgörande matchen mot 
Björkekärr, 2005, när Surte 
IS för första gången tog steget 
upp i division ett var det just 
Linda Karlsson som gjorde  
guldmålet. I fjol när laget räd-
dade kontraktet grejade hon 
det ack så viktiga 3-3-målet, 
även då mot Södra Dal.

– Tänk om man alltid var 
så het, säger huvudpersonen 
och ler.

Men att du nästan bara 
gör viktiga mål måste väl 
bero på något?

– Det gör det säkert, men 
jag vet inte vad. Visst var man 
extra laddad mot Södra Dal, 
men för övrigt kändes det 
som vanligt. Vi hade flyt helt 

enkelt, säger Linda Karlsson 
glad som en lärka efter seger-
matchen.

Fast förutom att hon gjorde 
två viktiga mål stod hon också 
i rampljuset före matchen, då 
hon fick ta emot utmärkel-
sen Pannband 2007. Alekuri-
rens nätläsare anser att Linda 
har de coolaste pannbanden. 
Hon tog 35% av rösterna, tätt 
följd av rivalen Jonna Leek 
(31%) och Carolina Björ-
kner (18%). 313 personer 
röstade.

– Det var roligt. Alla sa att 
jag skulle vinna, men det vet 
man ju aldrig. Jag trodde på 
Jonna, å andra sidan är det 
mest mina pannband hon 
spelar i, säger Linda som fick 
ta emot ett presentkort värt     
2 400 kronor hos Klippstudi-
on på Ale Torg.

– Det ska jag nog använ-
da till studentbalen. En fin 
håruppsättning och kanske 
en ansiktsbehandling. Jag har 
aldrig varit där förut så det ska 
bli spännande.

Det är en värdig vinnare 
som Alekurirens läsare röstat 
fram. Pannbandet är en viktig 
framgångsfaktor för fröken 
Karlsson.

– Ja, ett pannband slänger 
man inte bara på sig. Ibland 
byter jag flera gånger innan 
match, men däremot byter jag 
aldrig under en match.

Att det tar tid att välja kan 
bero på att det finns några att 

välja bland.
– Jag brukar ha med mig 

ett 25-tal...
Hur väljer du rätt pann-

band?
– Det går inte att förklara. 

Det är känslan. Du känner om 
det känns rätt.

I lördags valde hon defini-
tivt rätt, två mål blev det från 
Lindas klubba.

– Alltid kul att göra mål, 
men det viktigaste var att vi 
vann. I slutet när de jagade 
kvitteringen var det fruktans-
värt nervöst. Då ville jag helst 
inte spela, erkänner Linda.

Två år i rad har Surte tving-
ats spela dramatiska matcher i 

de sista omgångarna.
– Tyvärr har det blivit så. 

Det har känts onödigt. Vi är 
betydligt bättre än tabellen 
visar, men kanske behöver vi 
ha lite mer mental träning så 
vi inte viker ner oss i slutet 
på matcherna. Vi har förlorat 
många värdefulla poäng i slut-
minuterna.

Det kan bli fler titlar för 
Linda innan innebandysä-
songen är slut. I skol-SM 
jagar hon tredje raka guldet.

LInda Karlsson utsågs till segrare i tävlingen Pannband 2007. 
Omröstningen på Alekurirens hemsida gav henne 35% av rös-
terna. Kent Hylander, Alekuriren, överlämnade diplom och ett 
presentkort hos Klippstudion till ett värde av 2 400 kronor.

LINDA KARLSSONLINDA KARLSSON
Ålder: 18
Bor: Surte, "uppe i bergen".
Familj: Mamma och George, tre syst-
rar. "Sen har jag en del halvsyskon 
på pappas sida".
Studerar: Sista året på Rudebäcks 
innebandygymnasium.
Drömyrke: "Något med kläder".
Favoritfärg: Rött

Viktigaste ägodel: Innebandy-
klubban.
Vem är bäst i Surte? "Carolina Björ-
kner som fixar att vara lagkapten."
Vad är bäst i Surte? "Gemenska-
pen, den är grym."
Antal pannband i väskan: ca 25.
Bonusfakta: Linda har ormskräck 
och äter inte bananer.

Och Linda blev både matchhjälte och årets Pannbandstjejnbandstjej

Linda Karlsson vann årets pannbandstävling med sitt leopar-
dinspirerade tyg, men valet var inte självklart. Hon har alltid 
ett 25-tal att välja bland.              Foto: Per-Anders Klöversjö
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