
– Vi ska inte snacka för 
mycket, men vi slutade femma 
i fjol och då gjorde vi en dålig 
höstsäsong. Det tänker vi inte 
göra i år, så det är klart att det 
här kan bära långt, säger Stefan 
Forsberg förväntansfullt.

Det finns goda skäl för trä-
narduon Forsberg/Tommi 
Pasanen att se ljust på fram-
tiden. Förra årets seriesegrare, 
RBK, som i år har bytt namn 
till IBF Göteborg har tidigare 
varit en spökmotståndare, 

men i träningsturneringen 
Björnslaget tog surtespelarna 
en härlig skalp.

– Eftersom vi möter dem i 
seriepremiären så var det extra 
viktigt att vinna. Nu vet tje-
jerna att vi kan slå dem, det har 
vi aldrig gjort i seniorsamman-
hang tidigare, berättar Stefan 
som borde veta då han nu är 
inne på säsong tretton i Surte 
IS.

– Fast 
Tommi är 
värre, han 
var här före 
mig, kon-
staterar han 
snabbt.

Klubbens 
m å l m e d -
vetna sats-
ning på daminnebandy har gett 
resultat. Inför tredje säsongen 
i division ett har Surte plöts-
ligt blivit en attraktiv förening 
att spela för.

– Gemenskapen är en bidra-
gande orsak till vår framgång, 
och visst är det kul att vi kan 
locka etablerade division ett-
spelare till Surte. I år kände vi 
att det var rätt medicin. Trup-
pen var lite för ung och ojämn 
förra året, motiverar Fors-
berg beslutet att ta emot fyra 
spelare från Partille som fick 
lämna damettan i fjol.

Däremot fick klubben inte 
behålla backstjärnan och ung-
domsvärldsmästarinnan, Anna 
Johansson. Hon uppvaktades 
av elitserieklubben Pixbo/
Wallenstam IBK och tackade 
till sist ja.

– Det var inget lätt beslut 
för henne. Anna såg vad vi hade 
på gång här i år och faktum är 
att hon ringer fortfarande när 
klubban ska hookas, berättar 
Tommi.

Surte fick bakläxa från förra 
hösten, då laget underpreste-
rade fram till jul. Det ska inte 

hända igen.
– Vi toppade formen för 

tidigt i fjol. Vi vann tio raka 
träningsmatcher och trodde 
det var klart. När väl serien 
började hängde vi inte med. 
Mentalt var vi redan nöjda 
med säsongen, trots att den 
inte ens hade börjat, förklarar 
Stefan och fortsätter:

– Förberedelserna i år har 
varit mycket 
noggranna. 
Den fysiska 
t r ä n i n g e n 
har varit 
tung. Vi har 
också haft ett 
annat upp-
lägg när det 
gäller spel-
t räningen. 

Vi har till exempel inte börjat 
prata anfallsspel än. Hittills 
har vi bara fokuserat på för-
svarsspelet, när vi är trygga där 
går vi vidare.

Att Surte bara har tappat en 
spelare är ett plus. En redan 
talangfulltrupp som nu är 
kryddad med etablerade spe-
lare får ytterligare en säsong 
tillsammans. Många av talang-
erna är fortfarande väldigt 
unga. Skyttedrottningen de 
senaste två åren, Malin Eriks-
son, är till exempel bara 17 år.

Hur länge får ni behålla 
henne?

– Självklart är det väldigt 
många som håller ögonen på 
Malin, men så länge hon går i 

gymnasiet så tror jag inte det 
är någon fara att hon sticker. 
När hon tar studenten är det 
kanske läge att följa med Surte 
till elitserien och den resan 
följer Malin nog gärna med på, 
svarar Forsberg snabbt.

Tanken i år är att ha tre 
starka anfallskombinationer.

– Vi bygger spelet runt våra 
tre duktiga centrar, Carolina 
Björkner, Sandra Svensson 
och Sofia Gäfvert (ny). Att 
börja med tre formationer gör 
att det ger effekt den gången 
du väljer att toppa med två. Du 
har alltid fräscha ben, menar 
Forsberg.

Av nyförvärven är det anfal-
laren Maria Hagelqvist, 24, 
från Partille, som det talas 
mest om.

– Hon är en spelare som 
alla andra Göteborgsklubbar 
är intresserade av. Vi har varit 
nära förut och nu lyckades vi 
äntligen knyta henne till oss.

Även på målvaktssidan är 
det tuff konkurrens. Lisa Pers-
son och Linda Emanuelsson 
har fått sällskap av Veronica 
Svensson som spelat i divi-
sion 1 västra tidigare.

– Lisa avslutade säsongen 
strålande och det blir hårt om 
platsen mellan stolparna.

Hur som helst, det är 
laddat till tusen i Sure IS.
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FOTBOLL I ALE

Fredag 21 sept kl 17.45
Nolängen

Nol – Kap Verde

Lördag 15 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Kinna

Söndag 16 sept kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Byttorp 

Lördag 15 sept kl 14.00
Surte IP

Surte – Fotö

Fredag 21 sept kl 17.45
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Lekstorp

Lördag 22 sept kl 14.00
Vimmervi

Nödinge – Albanska

Lördag 22 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollh. BoIS

Lördag 22 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Lekstorp

Söndag 23 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – 
Kronogården

Söndag 23 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Rydboholm

HERRAR Div. 4 V
22/9 kl. 15 SBTK - Trollhättan BOIS

DAMER Div. 3 Södra
16/9 kl. 14 SBTK - Byttorp FC
23/9 kl. 15 SBTK - Rydboholm IF

ForsvallenForsvallen
Fotboll påFotboll på

- Älska handboll- Älska handboll

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren

M2 • Nordisk Rörmärkning

Alla 3:or och 4:or i Ale, nu 
är det dags att anmäla sig till 

KLASSHANDBOLLEN, anmäl 
ett pojk- och ett fl icklag till årets 

turnering!

Turneringen avgörs under 1 heldag i 
Älvängens kulturhus lördag 29 september.

Får ni inte ihop två lag kan ni mixa 1 lag och anmäler er då i 
pojkklassen. Minst 5 spelare i varje lag (1 målvakt och 4 utespelare) 
3:orna har sin turnering och 4:orna sin.
Vinnande lag spelar klasshandboll i 3:an i Göteborg i mars.
Alla spelare får diplom
Vinnarna i varje klass får 500:- till klassresan.

Anmälan senast den 19 september.
Skicka anmälan till
Håkan Persson, Långa Gatan 3, 446 40 Skepplanda
telefon 0706-254992, Fax 031-527565

Söndag 23 sept, Ale Gymnasium

Handbollspremiär

Div 3 damer - matchstart 13.30

ALE HK vs

TOSTARED

ALE HK vs

HK VARBERG

Div 3 herrar - matchstart 14.45

Laddat till tusen
– Surtes innebandydamer är redo för tredje året i ettan

Stefan Forsberg är tillsammans med Tommi Pasanen kvar 
som ansvariga för Surte IS innebandydamer. Nu stundar 
tredje raka säsongen i division ett och det ser ljust ut.

NÖDINGE. Surte IS spänner bågen inför sin tredje 
säsong i damernas division ett i innebandy.

– Det ser väldigt bra ut och tjejerna är laddade 
till tusen, konstaterar tränare Stefan Forsberg.

Förlusten av världsmästarinnan, Anna Johans-
son, har kompenserats med fem etablerade nyför-
värv – och dessutom gör Susanne Källefjärd och 
Mathilda Björck comeback efter mammaledighet.

SURTE IS 2007-2008
Serie: Division 1 södra
Tränare: Stefan Forsberg och Tommi 
Pasanen.
Förluster: Anna Johansson, Pixbo, 
Johanna Eriksson, Marstrand, Maria 
Sjögren och Mirja Lenes slutar.
Nyförvärv: Maria Larsson, back 
från Partille IB, Veronica Svensson, 
målvakt från Husqvarna IK, Maria 
Hagelqvist, forward från Partille IB, 

Johanna Gratjova, forward från Par-
tille IB, Sofia Gäfvert, center Partille.
Comeback: Mathilda Björck och 
Susanne Källefjärd efter ett års 
uppehåll.
Seriefavorit: Södra Dal.
Nyckelspelare: Malin Eriksson. Skyt-
tedrottningen svarade för 28 poäng 
varav 17 mål i fjol. Nyligen uttagen i 
U-19-landslaget. 

>> När hon tar studenten är 
det kanske läge att följa med 
Surte till elitserien och den 
resan följer Malin nog gärna 
med på. <<

Stefan Forsberg om chansen att få 
behålla Malin Eriksson i klubben.

TIPPAR PALLPLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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