
NÖDINGE. Flertalet tongivan-
de spelare på läktarplats på 
grund av skador och sjuk-
domar.

Underläge 4-1 efter halva 
matchen.

Ändå räddar Surte IS en 
poäng hemma mot Halmstad 
– sjukt bra egentligen.

Tuffast tänkbra förutsätt-
ningar inför mötet med serie-
jumbon Halmstad. Skador på 
Malin Eriksson och Malin 
Pettersson efter junior-SM, 
influensa hos Linda Karls-
son, Johanna Gratjova och 
Sofie Lindberg. Det var med 
andra ord inte helt enkelt för 
tränarduon Stefan Forsberg 
och Tommi Pasanen att ens 
få ihop ett lag i lördags.

– Det är inte klokt. Vi 
har ett otroligt missflyt med 
sjukdomar. Så fort någon 
kommer till-
baka insjuk-
nar en annan, 
säger Pasanen 
som trots allt 
var nöjd med 
utdelningen.

– Normalt sett är vi ett 
betydligt bättre lag än Halm-
stad, men med sett till våra 
förutsättningar så måste 
vi vara tacksamma att det 
åtminstone blev en poäng. 
Tjejerna visade en härlig vilja 
och var verkligen sugna på att 
försöka vinna matchen.

Bjudningar
Trots ett antal bjudningar 
från både försvarare och mål-
vakt kom Surte IS tillbaka i 
matchen. Med målsprutan, 
Malin Eriksson på läktaren, 
tog Sofia Gäfvert över den 
rollen. Tre mål blev det innan 
matchen var över.

–Hon gör en strålande 
match tillsammans med Sofie 
Karlsson. Det var roligt att 
se eftersom just den duon inte 

har fungerat ihop tidigare på 
träning, säger Pasanen.

Sofie Karlsson, 16, en av 
lagets yngsta profiler, var 
planens behållning och fick 
också pris som matchens 
lirare. Två målgivande pass-
ningar och det viktiga 3-4-
målet när blott åtta sekunder 
återstod av mittperioden var 
ett snyggt facit.

Mardrömsstart
Tredje perioden fick en mar-
drömsstart. Tre Surtespe-
lare gick bort sig och i första 
anfallet satte Halmstad 3-5. 
Det tog tio minuter innan 
Sofia Gäfvert reducerade led-
ningen och spred ny energi i 
laget. Surte hade nu varvat 
upp samtidigt som Halm-
stadtjejerna gick på knä. Kvit-
teringsmålet hängde länge i 

luften, men 
publiken fick 
vänta. Knappt 
tre minuter 
från slutet 
hittade Sofie 
Karlsson lag-

kapten, Carolina Björkner, 
med en öppnande passning. 
"Carro" som för övrigt hade 
en tung dag fick äntligen träff 
och 5-5 var rättvist.

– Halmstad gör en bra 
match och ska ha heder för 
sin insats, berömde Pasanen 
som genast blickade framåt.

– Nu har vi Ingelstad borta. 
En svår match, men vi får till-
baka Malin Eriksson och det 
är värdefullt.

Mycket på spel
Surte har en del att spela för. 
Seger innebär att laget har en 
bra chans att erövra fjärde-
platsen i årets sluttabell. För-
lust betyder att det troligtvis 
blir en sjätteplats.

– Tjejerna tycker nog 
att de hör hemma bland de 

främre lagen så det betyder 
mycket för självkänslan om 
vi kan ta Ingelstad och sedan 
även Malmö borta.

Surte avslutar hemma mot 
topplaget IK Södra dal.

Fotnot: Malin Pettersson trampade 
snett i junior-SM och ett ledband 
befaras vara skadat. Malin är borta för 
resten av säsongen.
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Sjukt bra på läktarenSjukt bra på läktaren
– Och upphämtningen på 
planen var värd att applådera

Sjukstugan stöttade sina kamrater från läktarplats. Spelare 
som Malin Pettersson, Johanna Gratjova, Malin Pettersson, 
Sofie Lindberg och Linda Karlsson är normalt tongivande på 
plan, men fick av olika skäl nöja sig med att bidra med app-
låder. Lagkapten, Carolina Björkner (förgrunden), bidrog med 
kvitteringsmålet i matchens slutskede. 
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Tidigare har spår av en fyrhju-
lig motorcykel kunnat säkrats 
på grusplanen. I måndags kväll 

valde dock den omdömeslösa 
föraren att ge sig ut på gräs-
planen nedanför klubbhu-

set. Vansinneskörningen har 
medfört skador på gräsmat-
tan, som blir svåra att repa-
rera inför den stundande fot-
bollssäsongen.

– Vi har fått stora ojämn-
heter i planen och sår som 
jag inte tror kommer att läka 
på ett bra tag framöver, säger 
Jerry Holgersson och fortsät-
ter:

– Vi är mycket bedrövade 
över det inträffade. Förhopp-
ningsvis slipper vi uppleva fler 
sådana här tråkiga incidenter 
i framtiden.

Klubben överväger att po-
lisanmäla måndagskvällens 
händelse.

JONAS ANDERSSON

Ale Gymnasium

MATCHER

17/2 kl 12.00 - Dam div 5

Ale - TAIK
24/2 kl 11.40 - P-95

Ale - Kungälv

Vill du spela handboll?
Vill du vara med som ledare/tränare eller vara en engagerad vuxen?

Hos oss är alla välkomna.
www.klubben.se/alehf

Veckans matchsponsorer

- Älska handboll- Älska handboll

Älvängens Kulturhus

24/2 kl 12.30 - F-95

Ale - RIK
24/2 kl 13.20 - Dam div 5

Ale - RIK

24/2 kl 12.00 - A-fl ickor

Ale - Sport
24/2 kl 13.30 - Herr div 3

Ale - Särökometerna

24/2 kl 14.45 - Dam div 3

Ale - KungälvFyrhjuling vållade skador på Forsvallen
SKEPPLANDA. Skepplanda BTK har drabbats av en 
ovanlig form av skadegörelse.

En fyrhjulig motorcykel har orsakat djupa sår i 
Forsvallens gräsmatta.

– Det är ett ofog som vållar föreningen stora 
bekymmer, säger SBTK:s kanslist, Jerry Holgers-
son.

Sommarhelg på Kungsgården
Den gångna helgen upp-
levde Ale Golfklubb en som-
marhelg med drygt 100- talet 
green fee-gäster, som kom 
från när och fjärran. Bland 
annat kom det gäster från 
Karlstad, Jönköping, Varberg, 
Trollhättan och Vänersborg.

– De spelare som kom från 

Karlstad lämnade ett brev 
där de skrev att de var oer-
hört nöjda med banan och att 
de skulle komma tillbaka så 
fort man fick tid, säger Cerry 
Holmgren på Ale GK.

Våren tycks redan vara 
här.

Ulf Pettersson slutar i AIF
Ahlafors IF:s Ulf Petters-
son lämnar klubben och upp-
draget som en av två huvud-
tränare för A-laget. Han gör 
det på grund av hälsoskäl.
Ulf Pettersson har varit med 
klubben under hela den fan-
tastiska resan från division 
sex, men låter nu hjärnan be-
stämma före hjärtat.

Peter Håkansson väntas pre-
sentera sin assisterande träna-
re inom kort. Ryktet placerar 
Derny Harman på den guls-
varta ledarbänken.

– Killarna tog Uffes besked 
mycket hårt, men vi måste  
kavla upp ärmarna och gå 
vidare, säger Håkansson. Det 
viktigaste är att han mår bra.

INNEBANDY
Div 1 södra 9/2, Ale gymnasium
Surte – Halmstad 5-5 (1-2,2-2,2-1)

Sofie Karlsson mål-
skytt, framspelare och 
planens gigant i mötet 
med Halmstad. Två mål-
givande passningar och 
det viktiga 3-4-målet 
åtta sekunder före mitt-
periodens slut.

Division 1 södra

IK Södra Dal  15 43 35
Olofström  15 38 34
Färjestaden  15 27 34
IBF Göteborg  15 10 23
Surte  15 -1 23
Ingelstad  15 0 20
Älvstranden  15 0 18
KFUM Malmö  15 -40 12
Halmstad  15 -40 9
Warberg  15 -37 8

Sport


