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NÖDINGE. Serieledande 
Olofström hade bara 
två förluster i bagaget 
när de kom till Ale gym-
nasium i lördags.

När de åkte hem hade 
de åkt på ytterligare en.

En odiskutabel sådan 
– ett heltaggat Surte 
vann med 7-4 – samt-
liga mål inprickade av 
Malin Eriksson och 
Sofia Gäfvert.
Surte IS innebandytjejer sva-
rade för årets överlägset bästa 
insats, då serieledarna respekt-
löst kördes över. Hemmala-
get var som ett gäng nyligen 
utsläppta tigrar. De var ettri-
ga, intensiva och målmedvet-
na. Effektiviteten var det inget 
fel på heller – åtminstone 
inte från Malin Erikssons och 
Sofia Gäfverts klubbor. Skyt-
tedrottningen svarade för fyra 
av målen och Gäfvert för de 
övriga tre.

– Vi testade Malin och Sofia 
ihop i en träningsmatch efter 
jul. Det funkade fint då, trots 
att det var Sofias första match 
som forward i Surtetröjan. I 
dag var de felfria och nu blir 
det svårt att splittra den här 
succéduon, säger assisteran-
de tränaren Tommi Pasanen 
som var smått lyrisk av hela 
lagets insats.

– Vår första period är den 
bästa någonsin. Det här laget 
har aldrig spelat bättre. Vi 
vinner skotten med 15-5 i 
första perioden och borde haft 
en större ledning än 3-1.

I mittperioden fick gästerna 
bättre ordning på spelet. Mat-
chen jämnades ut, men även 
efter andra perioden var Surte 
fortfarande i ledningen, 5-3.

– Vi fick vara nöjda med 2-2, 
om vi var bättre i första så var 
Olofström det starkare laget i 

mittperioden fast det kändes 
som att vi hade hyfsad koll 
ändå, menar Pasanen.

Olofström gav matchen 
riktig nerv då de satte 5-4-
målet och spred en vittring 
på kvittering. Den lukten 
blev kortvarig. Sofia Gäfverts 
snabba replik till 6-4 var psy-
kologiskt värdefull. 7-4 satte 
sedan Malin Eriksson i öppen 
bur då gästerna förgäves jagade 
en reducering.

– Det blev målmässigt jämnt 
en kort stund, men aldrig rik-
tigt oroligt. Vi kände att vi 
hade matchen under kontroll, 
men självklart var 6-4-målet 
viktigt, säger Sofia Gäfvert.

Att målskyttet plötsligt loss-
nade för ett av Surtes nyförvärv 
inför säsongen har en naturlig 
förklaring.

– Jag har spelat center hit-
tills och i den rollen har du 
ett större defensivt ansvar. Du 
kommer högre upp i plan som 
forward och det är säkert det 
främsta skälet till att målen 
blir fler.

Att dessutom få spela jämte 
seriens femte vassaste mål-
skytt, Malin Eriksson, gör inte 
saken sämre.

– Hon är skitbra så det är 
klart att det är roligt att spela 
med Malin. Vi hittar varandra 
bra tycker jag, säger Sofia.

Hon har också en tydlig 
uppfattning om varför Surte 
lyckades neutralisera självaste 
serieledarna.

– Tidigare har vi sagt en sak 
före match och väl ute på plan 
har vi gjort något helt annat. 
Nu spelade vi precis som vi 
hade kommit överens om.

Hur trivs du i Surtetrö-
jan?

– Suveränt bra. Det är en 
härlig stämning och laganda. 
Nu ska vi fortsätta spela så här 
också, då blir det riktigt kul.

Måltjuvarnas afton
– Malin Eriksson och Sofia Gäfvert gjorde Surtes samtliga sju mål

Målfyrverkeri. Skyttedrottning Malin Eriksson och hennes nya anfallskollega Sofia Gäfvert 
svarade för fyra respektive tre mål i segermatchen mot serieledande Olofström. 

Vilt jubel efter varje mål. Surte var heltända i lördagens hem-
mamatch mot Olofström. På bilden ser ni från vänster: Sofie 
Lindberg, Linda Karlsson, Carolina Björkman, Malin Eriksson 
och Jonna Leek.
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Se våra gulsvarta hjältar
Lördag 26 januari kl 17 Ale gymnasium
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Matchvärd

Erik Häggström till Småland – klar för Gullringen i division tre
ALAFORS. Erik Hägg-
ström, en av Ales unga 
fotbollstalanger, har fått 
en ny klubbadress.

19-åringen som tidi-
gare bland annat har 
representerat Ahlafors 
IF och FC Ale är klar för 
småländska Gullringens 
GOIF i division tre.
Erik Häggström, 19, lämnade i 
fjol Ahlafors IF för spel i Gun-
nilse IF. Där blev det begrän-

sat med speltid och hoppade 
han av. Istället blev det under 
höstsäsongen spel för FC Ale 
i division sju. På den nivå var 
det inte svårt för en bolltalang 
med rappt steg att prestera.

På blott fem matcher gjorde 
Häggström nio mål och vann 
skytteligan.

Inför den kommande 
säsongen har Erik Häggström 
letat ny klubbadress. Hans 
annons om önskat spel i divi-

sion två eller tre gav resul-
tat. Småländska Gullringens 
GOIF bjöd in till provspel och 
i helgen gjordes kontraktet 
klart. Klubben har ordnat med 
jobb och lägenhet.

– Ett suveränt bemötande. 
Vi är helnöjda, säger pappa 
Lasse Häggström till Aleku-
riren.

Gullringens GOIF har 
också visat intresse för Ahla-
fors IF:s Johan Elving som 

dock ännu inte har bestämt 
sig.

– Johan tränar flitigt med 
oss och har varit en av våra 
bästa spelare inomhus. Han 
har stor potential och jag 
gillar verkligen vad jag hittills 
har fått se. Självklart vill vi att 
Johan ska spela med oss, säger 
AIF-tränaren Peter Håkans-
son.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Matchvärd Surte IS vs Älvstranden

Erik Hägg-
ström i 
AIF:s tröja 
säsongen 
2005. Två 
år senare 
gick han 
till Gunnil-
se. Nu är 
19-åring-
en klar för 
småländ-
ska Gull-
ringens 
GOIF.
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