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Se våra gulsvarta hjältar
Lördag 17 november kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs Ingelstad

Innebandy 
Damer
Division ett

Uppvisningsmatch Uppvisningsmatch 
i pausen.i pausen.

Är du tjej och vill börja spela innebandy i Surte 
IS? Vi har precis startat upp ny verksamhet för 
fl ickor födda 1996-1999!
Information om kontaktpersoner och träningsti-
der hittar du på vår hemsida: www.surteis.nu

HALMSTAD. Underläge 
efter en period, då änd-
rade surtetränarna för-
svarstaktik.

Det var samma sak 
som superoffensiv och 
Surte vann mittperio-
den med 6-0.

– Vår bästa period 
någonsin med tanke 
på förutsättningarna, 
underläge och knackigt 
spel förvandlades till 
ett lika magnifikt som 
felfritt agerande över 
hela banan, berömmer 
surtetränaren, Stefan 
Forsberg.

Surte IS innebandydamer 
i division 1 södra är på väg 
att göra sin 
bästa säsong 
någonsin. 
Från tabel-
lens tredje-
plats skuggar 
laget toppla-
gen Olofström och IK Södra 
Dal. Söndagens insats borta 
mot Halmstad var impone-
rande. Surte tog ledningen 
redan i den fösta perioden 
genom lagets fyramålsskytt 
Sandra Svensson. Hemma-
laget vek dock inte ner sig 
utan gästernas höga press ut-
nyttjades på bästa sätt. Innan 

perioden var slut ledde Halm-
stad med 3-2.

– Vi började att spela med 
hög press, men våra forwards 
gick bort sig långt upp på of-
fensiv planhalva och det gav 
våra motståndare ett över-
tag. Halmstad kom alldeles 
för enkelt till avslut, förklarar 
Stefan Forsberg som bytte 
taktik.

– I andra perioden backade 
vi hem och bröt dem på mitten 
i stället. De vill gärna spela 
bollen cetralt och det utnytt-
jade vi. Snabba omställningar 
och ett högeffektivt anfallsspel 
gav maximal utdelning. Det 
var något utav ett Olofström-
scenario, men denna gången 
gjorde vi sex mål jämfört med 
mot Olofström då vi släppte in 

sju bollar.
Medresta 

supportrar 
fick se Surte 
prestera 
en klapp-
klapp-inne-

bandy under hela den andra 
perioden. 8-3 blev till sist 12-4 
innan offensiven ebbade ut.

– Vi blev lite ofokuserade i 
slutet av matchen och tappa-
de koncentrationen i försvars-
spelet, menar Stefan Forsberg 
som förutom Sandra Svens-
son hyllade lagets målvakt 
Lisa Persson.

– Hon var nyckeln till 
vändningen. Det låter kanske 
konstigt med tanke på att 
vi öste in mål framåt, men i 
första perioden när Halm-
stad höll i taktpinnen kunde 
underläget ha blivit betydligt 
större än ett mål. Jag vet inte 
hur många frilägesräddningar 
hon gjorde.

För Surte är det spelle-
digt i helgen, men komman-
de lördag är det dags för ännu 
en nyckelmatch. Då kommer 
Ingelstad på besök i Ale gym-
nasium.

– En seger där och vi har 
hängt av åtminstone en av för-
följarna. Det skulle sitta fint.

Faktum är att Surte har 
spelat fyra av de sex inledan-
de matcherna på bortaplan. 
Hälften har laget vunnit. På 
hemmaplan är Surte obeseg-
rat än så länge.

– Vi är starka i gymnasiet 
och vinner du hemmamat-
cherna tar poäng i hälften av 
bortamatcherna kan det räcka 
riktigt långt, säger Forsberg.
Om Surtes innebandytjejer 
rent av skulle vinna serien är 
det den främsta prestationen 
ett idrottslag svarat för i Ale 
kommun efter Ale-Surte Ban-
dyklubbs utträde från elitse-
rien i bandy.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Bästa perioden någonsin”
Surtes damer närmar sig toppen

Surtes innebandytjejer går som tåget i division 1 södra. Laget är nu trea i tabellen och vem 
har sagt att det slutar där? Sandra Svensson har vässat formen och prickat in fem mål på de 
två senaste matcherna.         Arkivbild: Allan Karlsson

INNEBANDY
Div 1 södra damer, sön 4/11
Halmstad – Surte 6-12 (3-2, 0-6, 3-4)

Görans backe invigdes i tisdagskväll i samband med att Kvantumserien avslutades. OK Ale-
hofs Arne Boge var både glad och stolt när ljuset i backen tändes.

Alehof invigde Görans backe
NÖDINGE. Göran Börjes-
son – en av OK Alehof 
största profiler – gick 
bort i fjol.

I tisdags invigdes 
Görans backe som fär-
digställts till minne av 
klubbens legend.

– Han ville så gärna 
att ha en backe här. 
Nu är den klar och det 
känns väldigt bra för 
oss, säger OK Alehofs 
Arne Boge.

I samband med avslutning-
en av den populära löpartäv-
lingen Kvantumserien passa-
de orienteringsklubben på att 
inviga sitt senaste projekt – en 
skidbacke granne med klubb-
stugan i Dammekärr. Det var 
på den platsen som Alehofs 
största skidentusiast genom 

tiderna, Göran Börjesson, 
länge drömt om att få en skid-
backe. Sista året inledde han 
också röjningsarbetet för att 
bereda plats för backen.

– Därför har vi döpt den till 
Görans backe. Idag skulle han 
ha varit ett enda stort leende, 
berättar Arne Boge.

Alehof har på senare år inte 
bara varit en etablerad orien-
teringsklubb utan också en av 
Göteborgs mest aktiva skid-
klubbar. Med hjälp av konst-
snö och den nya skidbacken 
hoppas Alehof kunna anlägga 
ett skidspår som sträcker sig 
runt 1,2 km.

– Det blir en fin slinga 
som inte bara innebär stak-
ning, utan nu kan du också få 
bra träning i motlut och utför, 
konstaterar Arne Boge nöjt.

Backen är byggd med hjälp 

av 100 lastbilsflak med schakt-
massor från industriområdet 
vid Rödjans väg i Nödinge.

– Det var perfekt för oss. 
Lerjord är ett bra under-
lag. Nu har vi även sått gräs. 
Till våren blir här en grön fin 
slänt.

Kommer klubben över yt-
terligare schaktmassor hoppas 
man kunna förverkliga en 
annan dröm på området.

– Vi skulle vilja skapa en 
skidlekplats som består av 
mjuka kullar som vi sedan 
sprutar snö på. Där kan vi 
erbjuda bra balansträning 
för skidåkarna, menar Arne 
Boge.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Halmstad – Surte 6-12 (3-2, 0-6, 
3-4)
Mål SIS: Sandra Svensson 4, Malin 
Eriksson 3, Sofie Lindberg 2, Linda 
Karlsson 2, Jonna Leek. Matchens 
kurrar: Lisa Persson 3, Sandra Svens-
son 2, Malin Eriksson 1.
Tabelltoppen
Olofström 6 +22 15
Södra Dal 6 +22 14
Surte 6 +5 12
Färjestaden 6 +9 10
Ingelstad 6 -2 10
IBF Göteborg 6 +2 9

Till minne av klubbens skidentusiast

I BACKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


