
GÖTEBORG. Surte lyck-
ades för första gången 
besegra Älvstranden i 
söndags.

Däremot lyckades 
laget inte vända 3-0-
underläget från den 
avbrutna premiärmat-
chen mot IBF Göteborg.

När matchen spela-
des färdigt i torsdags-
kväll blev slutresultatet 
4-1.

– Tjejerna gör en bra 
insats, men det är svårt att 
gå in med 3-0 i baken. Göte-
borg gjorde det dessutom 
ännu svårare för oss genom 
att backa hem och spela disci-
plinerat, kommenterar Sur-
tetränaren, Stefan Forsberg 
matchutvecklingen.

Det var i första omgången 
som domarna tvingades 
avbryta matchen på grund 
av att de sportsliga förutsätt-
ningarna i Vallhalla var odug-
liga. Nytt speldatum blev till 
sist torsdag 1 november. Mat-
chen bröts i början av andra 
perioden vid 
ställningen 3-0 
till Göteborg.

– Så nu spe-
lade vi 1-1 mot 
dem och det 
får vi ta med 
oss. Jag tycker 
vi ser starka ut 
och som det är just nu har vi 
häng på toppen. Det ska bli 
spännande att se vart det här 
slutar, menar Forsberg.

Jublet var desto högre i 
söndagskväll, då Älvstran-

den äntligen besegrades. Det 
skedde efter en formidabel 
vändning signerad Malin 
Eriksson.

– Malin har haft problem 
med både en sträckning och 
en förkylning. Vi lät henne 
inte spela hela matchen, men 

när hon väl 
släpptes in 
på plan gick 
hon inte att 
stoppa.

M a l i n 
Eriksson sva-
rade för fyra 
fullträffar och 

trots Älvstrandens 3-0 efter 
första perioden kunde Surte 
ta hem samtliga poängen.

– Malin gav hela laget 
energi. Det var underbart att 
skåda, säger Forsberg som får 

se sina adepter möte Halm-
stad på söndag (4/11).
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Matilda Mattsson 
minns inte första 
gången hon red. 

Idag, 18 år gammal 
tävlar hon i hästhopp-
ning på nationell nivå. 
Tillsammans med 
ponnyn Lismuse har 
hon tagit hem flera 
priser, nu senast en 
andra plats i medelsvår 
B i Laholm. 

Men snart ska de 
båda vännerna skiljas 
åt.

Det är en regning onsdag i ok-
tober och vädret bjuder främst 
in till att sitta hemma. Men 
inte för Matilda. Hon är i full 
gång med att träna sin ponny 
Lismuse inne på Jennylunds 
ridklubb som är både hennes 

arbets- och fritidsplats. 
 Lismuse är en ponny av 

den största sorten, mörk-
brun och elegant. Tillsam-
mans har de tävlat och ridit 
i fem år, men i år är det sista 
gången.

– Man får bara tävla pon-
nyhästar upp till man är 18 
år, så jag får inte tävla honom 
längre, säger Matilda, upprik-
tigt sorgset. 

– Det känns jätte tråkigt, 
fem år är ändå lång tid. 

Nu skall Matilda istället gå 
över till att tävla med stora 
hästar, men än så länge har 
hon inte hittat någon.

Hästar en självklarhet
För Matilda är hästar på 
många sätt en självklarhet, 
berättar hon medan hon går i 

långsam skritt för att Lismu-
se skall varva ner. Mamma Liz 
har ridit i 39 år och är även 
hon aktiv i klubben, så att Ma-
tilda följde med upp på häst-
ryggen redan under sitt första 
år var ingenting konstigt.

Att ridsporten tar upp tid 
från mycket annat upplever 
hon inte som något problem

– Man får ett annat socialt 
liv här, men jag vet inte vad 
jag skulle gjort annars, säger 
hon. Hon hoppade av gym-
nasiets samhällsvetenskapliga 
linje för att kunna ägna mer 
tid i stallet och nu spenderar 
hon sju dagar i veckan här, 
minst fyra timmar med att 
träna samt som ridinstruktör 
för både barn och vuxengrup-
per fyra dagar i veckan.

Målmedvetet arbete
Men vad är det egentli-
gen som är så speciellt med 
hästar? frågar jag, medan vi 
långsamt leder Lismuse in i 
stallet där hon skall få vila sig 
och äta lite.

– De är så självständiga. 
De visar tydligt vad de tycker 
om och inte och det är så häf-
tigt att man kan komma så bra 
överens med ett så stort djur, 
säger hon och klappar Lismu-
se på mulen. 

En stund senare förflyttar 
vi oss till kontoret, där Ma-
tildas mamma har hand om 
dagens telefontid, för att ta 
en kopp kaffe.

Vad tror du ligger bakom 
dina framgångar?

När Matilda saknar ord 
rycker mamman in.

– Det är nog att hon lägger 
ner så mycket tid i stallet och 
att hon är målmedveten.

– En vinnarskalle, fyller 
Matilda i och skrattar.

Framtiden utomlands
Matilda är uppväxt i Nol, men 
flyttade till Nödinge för ett 
och ett halvt år sedan. Fram-
tiden ser hon dock inte i Sve-
rige.

– Helst av allt skulle jag 
vilja bo på en stor gård, med 
en massa hästar i Holland 
eller Belgien eftersom de har 
så mycket hästar där, berät-
tar hon. 

– Men det är ett måste att 
jobba med hästar på något 
sätt, är det inte inom tävlande 
så som instruktör eller något 
annat.

Klockan slår halv och det 
är dags för Matilda att samla 
barngruppen som skall ha rid-
lektion om femton minuter 

för ett upprop. 
Utanför cafeterian står en 

samling på fem flickor i sju-
årsåldern med sina föräldrar 
och väntar förväntansfullt. 
En efter en får de säga sina 
namn och prickas av på listan. 
Någon frågar vad dagens lek-
tion skall bestå av och när Ma-
tildas svar blir bommar blir 
det glada och förväntansfulla 
röster som tar över i hallen.

Roligt på olika sätt
Om det är barn eller vuxen-
grupperna som är roligast att 
hålla tycker Matilda är svårt 
att säga.

– Det är roligt på olika 
sätt. 

Hon vänder sig mot Liz för 
att få stöd.

 – Ja, barn är mer spontana 
det blir mer personligt då. De 
vuxna är lättare att lära, fyller 
mamma Liz i.

– Ja precis, säger Matil-
da, i början trodde jag att det 
skulle vara svårt att undervi-
sa vuxna, att de inte skulle ac-
ceptera mig för att jag är så 
ung, men så har det inte alls 
varit.

Strax är det dags för Ma-
tilda att ta med barnen på 
deras allra första hopplektion. 
Kanske är det denna dag som 
förändrar livet för någon av 
dem.

ALMA TRISCHLER

Matilda Mattson ägnar 100 procent av sin tid till hästarna.
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– Men nu måste Matilda och Lismuse gå skilda vägar

Matilda och Lismuse har Matilda och Lismuse har 
tagit hem flera priser genom tagit hem flera priser genom 
årens lopp, nu senast på en årens lopp, nu senast på en 
tävling i Laholm.tävling i Laholm.

Surtes damer har häng på toppen

Surtes nummer 5, Sandra Svensson, blev ensam om att hitta rätt för SIS när premiärmat-
chen mot IBF Göteborg spelades färdig i torsdagskväll. Dessvärre hade Surte ett underläge 
på 3-0 att försöka hämta in och det mäktade inte laget med.

Arkivbild: Allan Karlsson

Division 3 Västsvenska västra
Ale HK – ÖHK Göteborg 27-29 (14-14)
Mål Ale: Daniel Jannesson 8, Marcus 
Persson 7, Fredrik Berggren 4, Fredrik 
Lidarp 3, Anton Thunberg 2, Henrik 
Karlsson 2, Marcus Hylander 1. Mat-
chens kurrar: Daniel Jannesson 2, 
Marcus Persson 1.
ÖHK Göteborg  6 +35 12
Fjärås  6 +40 9
Partille  6 +24 8
Särökometerna 6 +23 8
Wasaiterna U  6 +22 8
Baltichov  6 +16 8
Alingsås  6 +10 6
Ale  6 +10 5
Önnerediterna  6 -34 2
Rya  6 -37 2
Kärra  6 -39 2
Tostared  6 -70 2

Division 3 Göteborg damer
Torslanda – Ale HK 20-20
Mål Ale: Målskyttar har lämnats, men 
kan p g a tekniskt fel inte redovisas. 
Finns på alekuriren.se
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 2, 
Jessica Petersson 1.

Vallhamra  5 +55 10
Bollebygd  6 +15 8
Bjurslätt  6 +3 8
Tostared  6 11 7
Kungälv  6 -4 7
Torslanda  6 -1 6
Sporttjejerna  6 -2 6
Ale HK  6 -9 6
Backa/Skälltorp 6 +9 5
Varberg  6 -20 3
Stenungsund  6 -16 2
Warta  6 -41 2

INNEBANDY
Div 1 södra damer, torsd 1 nov
IBF Göteborg – Surte IS 4-1
Sönd 28 okt
Älvstranden – Surte 4-6


