
NÖDINGE. Surte IS 
damer tog en säker och 
stabil seger i hemma-
premiären.

Förra lördagens upp-
visning mot nykom-
lingen Färjestaden lovar 
mera.

– Vi är effektiva 
framåt och discipline-
rade bakåt, då blir det 
så här bra, myste trä-
nare, Stefan Forsberg.
Surte fick en mardrömsstart 
med ett självmål redan i andra 
minuten, men innan perio-
den var över hade hemmala-
get både kvit-
terat och tagit 
ledningen.

I andra pe-
rioden tog 
gästerna över 
taktpinnen. Spelövertaget var 
kompakt, men när Färjestaden 
drabbades av en utvisning tog 
backtalangen Malin Petters-
son chansen. Bollen letade sig 

på något sätt in i mål och 3-
1 var kanske inte rättvist men 
med Surteögon betraktat oer-
hört förlösande.

Färjestaden hade efter två 
perioder skjutit 20 skott men 
Lisa Persson i hemmakassen 
agerade hur säkert som helst.

Surte rivstartade i sista pe-
rioden trots att Lisa Andréas-
son satt på botbänken. Fram-
för allt var det poängmaskinen, 
Malin Eriksson, som tryckte 
gasen i botten. Efter 11 sek-
under satte hon en projektil i 
kryssribban och en halvminut 
senare ryckte hon sig fri från 
höger, ensam med målvak-

ten lurade hon 
densamme och 
satte behärs-
kat bollen i mål 
med en back-

hand.
– Hur snyggt var inte det? 

frågade assisterande SIS-träna-
ren, Tommi Pasanen.

Surtes unga damlag har 
blivit ett år äldre och minst två 
klasser bättre än i fjol. Kan tje-
jerna beålla skärpa och fokus 
kan det här bli en riktigt rolig 
säsong. Det gjorde Surte i lör-
dags. Målchanserna förvalta-
des på bästa sätt och försvars-
spelet var disciplinerat.

På lördag väntar serieledan-
de Olofström borta.
Mål SIS: Sofia Gäfvert, Carolina 
Bjökner, Malin Pettersson, Malin Eriks-
son, Johanna Gratjova. Matchens 
kurrar: Lisa Persson 3, Lisa Andréasson 
2, Malin Eriksson 1.
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NÖDINGE. Årets upp-
laga av Högstadiekam-
pen blev en märklig 
orienteringsstafett.

Segerjublet fastnade 
sannerligen i halsen 
hos Kyrkbyskolans 
elever som trodde de 
hade tagit storslam och 
vunnit samtliga årskur-
ser.

När resultatet hade 
sammanställts visade 
det sig att åtta av de 
elva lagen blivit dis-
kade och istället kunde 
Bohusskolan och Aro-
seniusskolan fira segrar.

Det är inte ovanligt att lag blir 
diskade på orienteringstäv-
lingar, men att nästan samtli-
ga skolor skulle springa bort 
sig på Högstadiekampen får 

ändå betraktas som aningen 
märkligt. 

– Det var 18 av de 89 elev-
erna som inte klarade att full-
följa sin bana och att dessa var 
så spridda bland skolorna, så 
att åtta av de elva lagen blev 
diskade får betraktas som ex-
tremt olyckligt, säger Len-
nart Hålsjö i OK Alehof.

– Givetvis blir det tråkigt 
när resultatlistan skrivs om 
så pass här mycket och speci-
ellt för de drabbade stafettlö-
parna. En liten tröst som jag 
försökte framföra vid prisut-
delningen är att alla oriente-
rare någon gång stämplat fel, 
hoppat över en kontroll eller 
inte hittat en kontroll, säger 
Hålsjö.

Jublet som försvann
I målfållan jublade Kyrkbys-

kolan i högan sky och trodde 
att de erövrat guld i samtliga 
klasser, 7-9. Arrangören hade 
dock koll på läget och snart 
visade det sig att resultatlis-
tan skulle få ett helt annat ut-
seende än vad som var fallet 
från början.

I årskurs sju blev Arose-
niusskolan det enda godkän-

da laget och vann därmed på 
tiden 72.03. I årskurs åtta och 
nio var Bohusskolan ensam-
ma om att bli godkända och 
därmed var det givet vem som 
skulle få medaljerna.

– Jag sade till mina elever 

före start att det viktiga var 
inte att springa fort utan rätt. 
De anammade det budskapet 
till hundra procent, säger Bo-
husskolans idrottslärare, Per 
Öiseth.

Detta var tredje gången 

som Högstadiekampen i 
orientering genomfördes.

Pierre Kraft var med och 
sprang hem guldet till Arose-
niusskolan i årskurs sju.

Segrare till slut. Bohusskolan tog guld i årskurs åtta och nio.

I DAMMEKÄRR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 2 V Götaland
Ahlafors – Lindome 1-4 (1-1)
Mål AIF: Gabriel Altemark-Vanneryr.
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 
3, Mattias Skånberg 2, Gabriel Alte-
mark-Vanneryr.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Kärra/Klareberg 0-4
Matchens kurrar: Axel Lindergren 3, 
Svante Larsson 2, Per Ingvarsson 1.

Division 6 D Göteborg
Latino United – Nödinge 1-3
Rödbo – Nol 1-0
 
Division 6 Trollhättan
Stora Mellby – Alvhem 10-1 (5-0)
Mål AIK: Peter Henriksson.
Matchens kurrar: Fredrik Johans-
son 3, Peter Henriksson 2, Christian 
Forsberg 1.

Nygård/Lödöse – Sollebrunn 1-1 
(0-1)
Mål N/L: Markus Danielsson.

Division 4 A Göteborg, damer
Bergum – Nol 2-0

Division 4 B Göteborg
Ahlafors IF - Öckerö IF 2-1 (1-0) 
Mål AIF: Matilda Björstedt, Jessica 
Svensson.
Matchens kurrar: Lisa Andreasson 3, 
Emma Källberg 2, Caroline Alfreds-
son 1. 

Ahlafors IF - Hällesåkers DIF 2-1 
(0-0) 
Mål AIF: Maria Rydgren 2 
Matchens kurrar: Camilla Gustafs-
son 3, Jessica Svensson 2, Matilda 
Björstedt 1. 

Ahlafors IF - Rambergets SK 3-0 
(w.o)  
Ramberget diskade efter två walk 
over. 

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt  Nilsson  102 
2. Torsten Johansson/Tage Jons-
son 100 
3. Elsa Persson/Rickard Johans-
son 94 
4.  Ingrid Andersson/Ronny 
Andersson 92 
5. Stig Christenson/Nils Lind-
ström 90 

BRIDGE

Många sprang viilse i  HögstadiekampenHögstadiekampen
– Åtta av elva lag diskades
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SKEPPLANDA 
ÖPPNA 2007

(Korpcupen inomhus)
Fotbollscup som är öppen för alla (max 16 lag)

Tid: Lördagen 3 november
Plats: Älvängens Kulturhus

Vem: Herrlag, damlag och mixade lag

Sätt ihop ett lag på företaget, i föreningen, 
i familjen eller hemma på gatan!

Pris: 750 kr per lag

Skicka anmälan till: skepplanda.btk@telia.com

med följande information: 
Lagnamn, kontaktperson, adress, 

telefonnummer och eller mobilnummer.
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GRATTIS
Eiron som nu har 
tagit grönt kort.
Intensiv träning 
och goda råd från 
Henning Lundström 
har givit resultat. 
Höstens stora mål 
är därmed infriat 
och nu är det bara 
att ge sig ut på 
banan och fortsätta 
träningen.

Förhoppningsvis
återstår det ännu ett antal veckor innan det är 
dags att sätta punkt för årets golfsäsong.

GRATIS
nybörjarutbildning när du 

blir medlem i Ale GK
Ring 0303-33 64 40.

TERRÄNG-
LÖPNING
Kvantumserien, herrar 16+ 
1. Mattias Nilsson, 39,52
2. Mikael Eriksson, 42,16
3. Nicklas Tollesson, 42,26
4. Stefan Dahl, 42,38
5. David Eriksson, 44,18
6. Magnus Ullman, 44,42
7. Martin Johansson, 45,01
8. Mikael Fischer, 45,53
9. Marcus Ullman, 46,23
10. Tuve Kwammark, 47,02
11. Johan Grahn, 48,03.

Kvantumserien, damer 16+
1. Frida Johnsson, 21,40
2. Kristina Eriksson, 23,56
3. Josefin Nyqvist, 24,43

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra, H
Baltichov – Ale HK 28-24
Mål Ale: Ingen uppgift.

Division 3 Västsvenska västra, D
Vallhamra – Ale HK 29-15
Mål Ale: Ingen uppgift.

Stabilt, Surte!

INNEBANDY
Div 1 södra, lör 29/9
Surte – Färjestaden 5-3 (2-1,1-0,2-2)

Malin Eriksson.Malin Eriksson.

Skada stoppar inte Skånberg
ALAFORS. Att Ahlafors 
IF förlorade mot Lin-
dome (1-4) var inte lör-
dagens värsta bekym-
mer.

Värre var att lagkap-
tenen, Mattias Skån-
berg, linkade av planen i 
80:e minuten.

– Det får göra väldigt 
ont för att hålla mig 
borta i sista matchen, 
lugnar Skånberg.

Han är nyckelspelaren, hjärtat 
och navet i Ahlafors IF. När 
Mattias Skånberg inte spelar 
på grund av skada är det all-
varligt. Ingen har en smärt-
tröskel som han.

– Han har egentligen spelat 
småskadad hela säsongen, 
smärtan i ryggen har inte hin-
drat honom hittills och jag 
räknar kallt med att Matti-
as är med i ödesmatchen mot 
Lärje-Angered. Allt annat vore 
en sensation eftersom inget är 
brutet, menar tränare Marco 

Lajsic.
Mattias Skånberg fastnade 

med knät som enligt honom 
själv fick sig en "kyss". En lätt 
svullnad och smärta när han 
böjer sig gjorde att lagkapte-
nen nöjde sig med att jogga på 
måndagens träning.

Denna lördag väntar Lärje-
Angered borta. Minst en poäng 
behövs för att garantera nytt 
kontrakt i tvåan. En rafflande 
tillställning står med andra ord 
på menyn.

– Det är matcher som dessa 
man tränar för att få spela. Det 
är underbart att spela matcher 
som gäller något. Nu får vi till-
baka både Gurra och Michel 
på mitten. Jag är övertygad om 
att vi löser det här, säger Matti-
as Skånberg som inte vill över-
driva skadan.

Kan det göra så ont att du 
inte spelar på lördag?

– Nej, den smärtan finns 
nog inte, svarar Skånberg. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Motor


