
NÖDINGE. Två matcher, 
succé i båda.

Jenni Tikkanen, 15, 
fick chansen att göra 
A-lagsdebut när flera av 
Surtes innebandydamer 
satt i sjukstugan.

Efter en matchavgö-
rande insats i försvaret 
och som målskytt två 
gånger om, blir hon 
svår att peta.

Borta mot Warberg gjorde 
hon debut med Surtes A-lag-
sdamer i division ett. I lördags 
var det hemmadebut för tjejen 
från Hammarkullen. Den slu-
tade som alla sannsagor gör i 
dur. Hon var inte bara omut-
lig i försvarsspelet – Jenni Tik-
kanen blev stor matchhjälte i 
sista perioden då Surte gick 
från 4-4 till 6-4. Båda målen 
inprickade av 15-åringen.

– Det var roligt. Jag blev 
väldigt glad, det kändes stort, 

säger matchhjälten ödmjukt.
Efter två strålande insat-

ser i A-laget blir hon svår att 
peta.

– Självklart vill jag spela 
med damlaget. Tempot är 
högre och spelet tuffare. Det 
gillar jag, säger Jenni till Ale-
kuriren.

Surtetränarna Stefan 
Forsberg och Tommi Pasa-
nen har fått angenäma pro-
blem.

– Det blir ingen skillnad 

mot tidigare. Jenni har tränat 
med oss hela säsongen. Hon 
är lärling – och det är ingen 
hemlighet – hon lär väl-
digt snabbt. Hennes utveck-
lingskurva den här säsong-
en är smått fantastisk. Jenni 
kommer att få fler chanser 
att spela med damlaget, säger 
Tommi Pasanen.

Påverkar det ingenting 
att hon har gjort så bra ifrån 
sig i två raka matcher, dess-
utom match-
hjälte?

– Självklart 
har vi sett att 
Jenni klarar 
av uppgiften, 
att hon orkar 
och tar ansvar. Hon är mogen, 
men ska få fortsätta utveck-
las i rätt takt, svarar Pasanen 
och nämner samtidigt att det 
blir svårt att argumentera för 
varför hon inte skulle få mer 
speltid.

4-4 inför tredje perio-
den. Dramatik på hög nivå. 
Då klev Jenni Tikkanen in i 
handlingen på allvar. Avance-
rade in i banan från backposi-
tion och fick en säregen träff 
på bollen.

– Jag såg bara att den gick i 
mål. Det var underbart, säger 
Tikkanen om sitt första A-
lagsmål.

Har du ett bra skott?
– Ja, det har jag nog, säger 

hon för en 
gångs skull 
lite självsä-
kert.

Lika själv-
klart är det 
nog att Jenni 

Tikkanen fortsätter att spela 
A-lagsinnebandy i Surte IS 
även kommande matcher...

Årets målsättning att nå 
en fjärdeplats är fortfarande 
inom räckhåll.
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Se våra gulsvarta hjältar!
Lördag 9 februari kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs Halmstad

Innebandy 
Damer
Division ett

Innebandy 
Damer

Division ett

Jenni Tikkanen, 15, beskrivs som bättre än Anna Johansson vid samma tidpunkt. Anna Johansson är Surtes senaste export till elitserien. Tikkanen får än så länge hålla till godo med spel i di-
vision 1 – något hon stortrivs med. Två mål i hemmadebuten och stor matchhjälte när Surte slog Älvstranden med 6-5.

Här stormar Surtes nästa stjärna fram

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lördag 26/1
Surte – Älvstranden 6-5 (1-1, 3-3, 2-1)

– Jenni Tikkanen blir svår att peta från A-laget efter sin drömdebut
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JENNI TIKKANEN
Ålder: 15, fyller 16 i år.
Bor: Hammarkullen.
Läser: Går 9:an på Hjällboskolan.
Gymnasieprogram: "Jag har fak-
tiskt valt samhällsprogrammet på 
Katrinelund med fotbollsinriktning."
När jag inte spelar innebandy: "Då 
spelar jag fotboll med Assalea.
Bäst i Surte: Malin Pettersson (efter 

lång betänketid...)
Bäst med Surte: "Gemenskapen, en 
suverän sammanhållning i laget."

Aktuell som 15-årig matchhjälte i 
Surte IS damlag i division 1 södra. Två 
mål i tredje perioden gav gulsvart 
välbehövliga poäng.

Jenni Tikkanen fick självklart 
ta emot pris som bästa hem-
maspelare.

IK Södra Dal  14 41 32
Olofström  14 37 31
Färjestaden  14 24 31
IBF Göteborg  14 12 23
Surte  14 -1 22
Älvstranden  14 1 18
Ingelstad  14 -8 17
KFUM Malmö  14 -37 12
Warberg  14 -29 8
Halmstad  14 -40 8

Damer division 1 södra

Malin Eriksson utsattes för 
en ful stämpling, men poäng-
maskinen var tillbaka i tredje 
perioden.


