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En av två möjliga
Mager utdelning på hemmaplan för sjukdomsdrabbat Surte
NÖDINGE. Överkörda av 
IBK Göteborg på lör-
dagskvällen – på väg att 
köra över KFUM Malmö 
på söndagen.

Det svängde runt 
Surte IS innebandyda-
mer i helgen.

Trots spelmässigt 
övertag på Malmö blev 
det dramatiskt i sista 
period och först två 
minuter före slutsigna-
len kunde Malin Eriks-
son säkra Surtesegern.

Surte IS siktade på revansch 
mot IBK Göteborg som av-
gjorde årets premiärmatch 
redan i första perioden – en 
match som sedan fick avbry-
tas och spelas färdigt längre 
in på säsongen. Denna gång 
väntade Göteborgsdamerna 
till tredje peri-
oden innan de 
tryckte gasen 
i botten, men 
då skedde det 
med besked. 
1-2 förvand-
lades till 1-7 
och ett frus-
trerat hemmalag lämnade Ale 
gymnasium.

– Det var tungt. Siffrorna 
speglar inte matchen. Vi är 
med, men får en tuff start på 
sista perioden samtidigt som 
vi saknar flyt framåt. Till slut 
blir vi stressade och slutar 
tänka. Göteborg gjorde en bra 
match och vann rättvist om 
ändå något för stort, konsta-
terar Surtetränaren, Stefan 
Forsberg dagen efter.

Snabb replik
Det fanns chans till en snabb 
replik, eftersom KFUM 
Malmö väntade redan på 
söndagen. I två perioder såg 
det ut att bli en behaglig resa, 
trots att gästerna lite oväntat 
tog ledningen med 0-1. Inom 

loppet av 20 sekunder vände 
Surte på steken genom på-
passliga mål av Linda Karls-
son och Sofia Gäfvert.

Hemmalaget tog över 
fullständigt i mittperioden. 
Malmö fick lita på sin målvakt 
och framförallt på att målra-
men höll. Maria Hagelqvist, 
Sofia Gäfvert och Malin Er-
iksson träffade ribban klock-
rent. Ledningen drygades 
inte ut till 3-1 förrän Surte 
fick chansen att spela power 
play. I spel fem mot fyra be-
hövde hemmalaget bara 30 
sekunder på sig för att hitta 
rätt. Maria Hagelqvist, lyfte 
elegant in bollen från nära 
håll.

Spelhumör
Målskytten som var på glatt 
spelhumör frispelade senare 
poängmaskinen Malin Eriks-

son som änt-
ligen fick ut-
delning.

Jonna 
Leeks kraft-
fulla skott till 
5-1 47 sek-
under in i 
sista perioden 

trodde alla var punkteringen, 
men ack så fel.

Malmö hämtade ny kraft 
och reducerade till 5-2, 5-3, 
5-4 och Surte såg ut att vika 
ner sig.

Då som en blixt från klar 
himmel – pang – Malin Eriks-
son nöp till. 6-4 och ett oer-
hört lättat jubel i hemmala-
get.

– Årets skönaste mål. Vi 
slutade spela i tredje perio-
den och ville bara att mat-
chen skulle ta slut. När man 
dessutom bränner klara lägen 
blir man frustrerad. Det var 
otroligt skönt att se bollen gå 
i mål, sa matchhjälten Malin 
Eriksson direkt efter mat-
chen.

Hemmatränaren Stefan 

Forsberg var också tagen efter 
slutsignalen.

Många sjuka
–Vi har haft fem till sex spe-
lare sjuka hela veckan. Få 
av dem som spelade hel-
gens båda matcher har tränat 
fullt. Idag saknade vi Sandra 
Svensson och Ann-Sofie Jo-
hansson som båda är ordina-
rie och väldigt betydelsefulla 
för oss.

Att just avslutningsperio-
den tenderar att bli ett spöke 
för Surte förklarar Forsberg:

– Oavsett vad vi säger så 

sitter det i huvudet att vi har 
släppt in många motståndare 
i matchen under de sista tjugo 
minuterna. Om du är ängslig, 
frustrerad, nervös och pressad 
spelar du ingen bra inneban-
dy. Det är Surte ett bra bevis 
på. När vi slutar spela enligt 
vår spelidé tappar vi nästan 
allt.

Han kunde däremot glädja 
sig åt att anfallskombinatio-
nen Maria Hagelqvist och 
Malin Eriksson stortrivdes 
ihop. Det totala facit blev 
tre mål och tre målgivande 
assist.

Helgens utdelning blev en 
seger av två möjliga på hem-
maplan. Det är 50% och själv-
klart godkänt för den unga di-
vision ett klubben.

Närmast väntar en nyckel-
match borta mot Färjestaden 
två dagar före julafton. Leve-
rerar Surte möjligtvis en tidig 
julklapp till Aleborna?

INNEBANDY
Division 1 södra damer lörd 8/12
Surte IS – IBK Göteborg 1-7
Division 1 södra damer sönd 9/12
Surte IS – KFUM Malmö 6-4

Maria Hagelqvist var bäst på plan när Surte hemmabesegrade KFUM Malmö med 6-4 efter 
viss dramatik i slutperioden. Maria svarade för ett mål, två assist och ett stort antal ramträf-
far.

...men nu åker landslagströjan agströjan 
på för Malin Eriksson

Malin Eriksson får dra på sig landslagströjan, då hon nyligen togs ut i U19-truppen för spel 
mot Finland lördag 15 december.                Foto: Allan Karlsson

SURTE. Av med den gul-
svarta och på med den 
blågula.

Surte IS supertalang 
och poängmaskin, Malin 
Eriksson, 17, är uttagen 
till Sveriges U19-lands-
lag.

På lördag gör hon sin 
första riktiga ungdoms-
landskamp.

Det blir tuffast tänkbara mot-
stånd när Malin Eriksson gör 
debut i U-19-landslaget. Fin-
land står för motståndet.

– Hur kul som helst att 
få vara med, kommente-
rar en överlycklig segerskytt 
efter matchen mot KFUM 
Malmö.

Malin Eriksson var uttagen 
och medverkade i det så kall-
laade breddläger som förbun-
det arrangerade i september. 

Till denna samling har bara 
de som imponerat plockats ut, 
bland dem Surtes skarpskytt.

Är du skadefri nu då?
– Nja, kanske inte riktigt. 

Jag känner av baksidan låret 
till och från. Nu blir det bara 
vila fram till landslagssam-
lingen, berättar Malin.

Vilken tröja föredrar du 
att spela i, den blågula eller 
den gulsvarta?

– Jag trivs jättebra i Surte, 
men självklart är det väldigt 
stimulerande att få prova på 
något nytt. Det ska verkligen 
bli kul.

Malin Eriksson har trots 
skador svarat för 12 mål och 
5 assist och toppar den inter-
na skytteligan – som vanligt. 
Blir det mål i blågult också, 
månne?

PER-ANDERS 
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fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

ÅSKÅDARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Surte – IBK Göteborg 1-7
Mål SIS: Sofie Lindberg. Matchens 
kurrar: Sofia Eliasson 3, Sofie Lind-
berg 2, Malin Pettersson 1.

Surte – KFUM Malmö 6-4 (2-1, 
2-0, 2-3)
Mål SIS: Malin Eriksson 2, Linda 
Karlsson, Sofia Gäfvert, Jonna Leek, 
Maria Hagelqvist. Matchens kurrar: 
Maria Hagelqvist 3, Jonna Leek 2, 
Malin Eriksson 1.

Olofström  10 30 23
IK Södra Dal  10 28 22
Färjestaden  10 11 19
IBK Göteborg  10 15 18
Surte  10 -1 16
Ingelstad  10 -2 15
Älvstranden  10 -4 13
KFUM Malmö  10 -27 9
Halmstad  10 -27 7
Warberg  10 -23 4

Division 3 Göteborg herrar
Öckerö – Ale IBF 6-6
Rikard Lorentsson 3, Andreas Klein 
2, Daniel Dahlman 1.
IBK Göteborg – Ale IBF 8-3
Matchens kurrar: Christian Rönkö 3, 
Danne Eriksson 2, Andreas Klein 1.
Kommentar: Ale IBF får inte spelet 
att stämma i division 3 Göteborg. 
Mot tabelljumbon Öckerö fick laget 
nöja sig med en poäng och mot ett 
av seriens andra "sladdisar", IBK 
Göteborg, blev det godnatt i tredje 
perioden.
– För tillfället är vi inte tillräckligt 
heta. Vi gör för många misstag, slår 
bort passningar, drar på oss onödiga 
frislag och visar inte tillräckligt med 
hjärta för att vinna, säger spelande 
tränaren, Tobias Hellman som dock 
noterade sig själv för två mål i båda 
matcherna.
– Ja, det är väl typiskt att göra mål 
i matcher som vi ändå inte lyckas 
vinna...
Ale IBF har fortfarande skadepro-
blem att skylla på. Jonas Karlsson, 
Martin Eriksson och Martin "Gorgi" 
Johansson är kvar på frånvarolistan. 
Närmast (lördag 15/12) 

Marstrand  12 41 31
Lindome  12 31 25
Myggenäs  12 23 25
Floda  12 16 22
Frölunda  12 21 21
Billingsfors  12 3 21
Ale  12 5 17
Guldringen  12 -2 16
IBK Göteborg  12 -7 11
Vision Angered 12 -35 11
Backadalen  12 -60 4
Öckerö  12 -36 3

Allsvenskan södra
Målilla – Ale-Surte BK 2-2 (0-1)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn, Mathias 
Andersson.
Kommentar: Ale-Surte tog sin 
första poäng någonsin borta mot 
Målilla, men det borde till och med 
ha varit full pott. Johan Grahn gav 
Ale-Surte ledningen med 1-0 på 
hörna efter tjugo minuter. Samme 
Grahn hade sedan en möjlighet att 
göra sitt andra mål för dagen, då 
laget tilldömdes en straff strax före 
pausvilan. Årets första straffmiss 
skulle bli dyrköpt. Mathias Anders-
son ökar visserligen ut Ale-Surtes 
ledning i början av andra halvlek. 
2-0 räckte däremot inte när Målilla 
trummade igång och innan slut-
signalen ljöd hade Gert Svensson 
fått hämta bollen i nätmaskorna två 
gånger om. 

Ale-Surte – Gais 4-2 (3-1)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2, 
Anders Pettersson, Mathias Anders-
son. Matchens kurrar: Gert Svensson 
3, Johan Grahn 2, David Eriksson 1.

BANDY


