
NÖDINGE. Målet var en 
toppfyra-placering.

Efter två raka för-
luster slutade laget på 
sjätte plats.

Men i sluttabellen kan 
konstateras att Surte 
IS innebandydamer 
bara var tretton mål 
från målet.
Det krävdes minst en poäng 
hemma mot IK Södra Dal 
som spelade för serieseger i 
lördags. Uppgiften visade sig 
övermäktig, men Surte gav i 
varje fall matchen en riktig 
nerv. Efter sju minuter hade 
hemmalaget tagit ledningen 
med 2-0 genom mål av Sofia 
Gäfvert och Carolina Björ-
kner. Gästerna tog snabb 
revansch på sig själva och 
innan perioden var slut ledde 
Södra Dal med 3-2.

Det var egentligen inget 
snack om saken. Södra Dal 
hade en växel till att lägga i när 
det behövdes. Säkrare pass-
ningsspel och ett bolltempo 
som Surte inte kunde svara 
upp emot. Förlusten innebar 
dessvärre att både Ingelstad 
och IBF 
Göteborg 
kunde pas-
sera i kraft 
av segrar. 
Därför blev 
årets säsong ett fall bakåt för 
Surte som nu slutade sexa, att 
jämföra med fjolårets femte-
plats.

– Vi ser det inte så. Det 

verkliga målet var att stabili-
sera laget i ettan och det har 
vi gjort nu. Under seriens 
gång växte det fram en dröm 

hos spelar-
na att för-
söka slå sig 
in bland de 
fyra främsta, 
men det var 
egentligen 

inte vårt huvudmål, säger as-
sisterande tränaren, Tommi 
Pasanen.

Att laget tappade mark de 

sista omgångarna har sin för-
klaring i alla de skador och 
sjukdomar som plågat Surte 
efter nyår.

– Nästan alla har varit sjuka 
en eller två gånger och de 
som inte har drabbats har fått 
dubblera i både A- och B-lag. 
Det sliter i längden, menar 
Pasanen.

När Surte sätter punkt för 
säsongen, det återstår två B-
lagsmatcher, har tränarduon 
Stefan Forsberg/Pasanen 
mycket att glädjas åt.

– Flera spelare har utveck-
lats positivt och vi tillhör 
serens målfarligaste lag.

Lokaltidningen ber tränar-
na att nominera tre spelare till 
följande kategorier:

Årets spelare; Sandra 
Svensson.

Årets utropstecken; Sofia 
Eliassson.

Årets komet: Jenni Tik-
kanen.

– Sandra Svensson gör 
sällan en dålig match och har 
i år även utvecklat sitt anfalls-

spel. Sofia Eliasson har över-
raskat alla. Från att nästan inte 
ha fått spela alls förra säsong-
en har hon varit ordinarie i år. 
Stabil back. Jenni Tikkanen 
klev fram när vi som bäst be-
hövde henne. 15 år och redan 
både klok och briljant.

ALAFORS. Snö eller bar-
mark spelar ingen roll.

Hasaloppet i Furu-
lundsskogen genomförs 
oavsett väderförhål-
landen.

Samtliga barn från 
Mor Annas Förskola 
och Lövåsvägens För-
skola klarade bedriften 
med bravur detta år och 
prisades med medalj 
efter målgången.

Vasaloppet har en lång tradi-
tion, men faktum är att även 
Hasaloppet börjar få några år 
på nacken. I år genomfördes 
arrangemanget för femte året 
i rad. Samtliga fyra avdelning-
ar från Mor Annas Förskola 

i Alafors fanns representera-
de, Nalle Puh, Ior, Tiger och 
Nasse. Premiär var det emel-
lertid för Lövåsvägens för-
skola, som hade bjudits in till 
detta 5-årsjubileum.

I fjol var det snöslask som 
väntade deltagarna i Furu-
lundsskogen, det här året 
syntes inte en endaste snö-
flinga i spåret.

– Vi trodde vi hade blivit 
bönhörda på onsdagskvällen 
när det började snöa, men på 
morgonen var allting borta. 
Istället för vinterlandskap 
fick vi uppleva en fin vårdag 
i skogen, säger förskolelärare 
Linda Skånberg.

Vallaproblem behöver 
barnen inte tänka på efter-
som man ska ta sig runt den 
numera välbekanta slingan i 

Furulundsskogen utan skidor. 
Istället hasar sig barnen fram, 
två och två skickas de iväg från 
startplatsen. Till årets uppla-
ga hade Mor Annas förskola 
dessutom komponerat en sär-
skild hejaramsa:

”Det var en gång en snubbe, 
som var en gubbe. Han hette 
Gustav Vasa och lärde sig att 
HASA”

– Den enda regeln vi har är 
att ingen får springa. Jag arbe-
tar på avdelning Ior och vi har 
tränat hasning varje torsdag 
under tre veckors tid, säger 
Linda Skånberg.

Precis som på Vasalop-
pet väntar vätskekontroll ut- 
med spåret. Personalen står 
redo att dela ut blåbärssoppa, 
då ungefär halva sträckan av-
klarats.

När samtliga deltaga-
re, cirka 100 barn, kommit i 
mål förärades samtliga med 
medalj. Efter arrangemang-
ets slut väntade korvgrillning 
i det vackra vädret.
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FOTBOLL
Träningsfotboll
Ahlafors IF – Kongahälla 1-2
Mål AIF: Christian Berntsson.

Lärje-Angered – Ahlafors IF 0-4
Mål AIF: Rade Radovic 3, Rikard 
Nylander 1.

SLUTSTÄLLNING Midhages cup
F-11
1:a  Älvängens IK Blå
2:a  Lödöse/Nygård Vit  
3:a  Lödöse/Nygård Blå

F-13
1:a Lödöse/Nygård Vit 
2:a Lödöse/Nygård Röd
3:a Älvängens IK Vit

F-15
1:a Trollhättan BOIS
2:a Lödöse/Nygård Blå
3:a Ahlafors Gul

P-10
1:a Trollhättan BOIS Vit
2:a Lödöse/Nygård Blå
3:a Lerums IS 1

P-11
1:a Nol IK Blå
2:a Nol IK Vit
3:a Älvängens IK Vit

P-12 
1:a Lilla Edet IF / Göta
2:a Älvängen IK Vit
3:a Älvängen IK Blå

P-13
1:a Götaholms BK
2:a Floda BoIF
3:a Älvängens IK vit

Stenkullen – Skepplanda 2-1
Mål SBTK: Emanuel Stensson.
Gunnilse J18 – Ahlafors J18 3-2

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
 1.  Kåge Samuelsson - Arnold Ivars-

son                116 
 2. Lilly Karlbom - Curt Nilsson       94 
 3. Elsa Persson - Rickard Johansson                   
                  88 
 4.  Bengt-Åke Pettersson - Torsten 

Johansson                84 
 5. Rune Ögren - Stig Christenson 80 
  

Division 1 södra damer
Surte IS – IK Södra Dal 2-7 (2-3, 
0-2, 0-2)
Mål Surte: Sofia Gäfvert, Carolina 
Björkner. Matchens kurrar: Sandra 
Svensson 3, Malin Pettersson 2, Ann-
Sofie Johansson 1.

Sluttabell:
IK Södra Dal  18 58 44
Olofström  18 45 43
Färjestaden  18 23 37
Ingelstad  18 6 26
IBF Göteborg  18 5 26
Surte  18 -8 26
Älvstranden  18 -11 18
KFUM Malmö  18 -37 15
Halmstad  18 -41 15
Warberg  18 -40 11

BRIDGE

Surte föll på mållinjen
– Tappade fjärdeplatsen i sista omgången – slutade sexa

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

TACK FÖR I ÅR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 1 mars
Surte IS – IK Södra Dal 2-7 (2-3,0-2,0-2)

Till slut blev det Basket-
DM i Göteborg för årskurs 8-
9. Innan jul spelades DM för 
årskurs 6-7. Tyvärr blev ar-
rangören tvungna att ställa in 
hela årskurs 8-9 då det var för 
många lag som hade anmält 
sig och det fanns inga hallar 
att spela i. Därav blev turne-
ringen nu i februari.

I årskullen 8-9 kom Aro-
seniusskolans tjejer på andra 
plats och fick silver. Pojkar 
från Aroseniusskolan ställde 
också upp, men tyvärr kom 

de inte med till finalspelet.

Tjejerna gick obesegrade 
från gruppspelet, som ägde 
rum den 6 februari på Gothia 
Arena i Högsbo. De fick sedan 
återvända den 28 februari för 
finalspel.

Även Himlaskolan var nere 
på finaldagen, de vann kval-
spelet men tyvärr så förlora-
de man i kvartsfinalen. Aro-
seniusskolan mötte Önnered 
i kvartsfinalen och vann med 
28-19.

Därefter svarade Sanna-

skolan för motståndet i semi-
finalen. Denna gång skrevs se-
gersiffrorna till 40-9

I finalen blev det en rafflan-
de fight mot Lindome som till 
slut vann med 25-30.

Det var mycket spännan-
de matcher och alla kämpa-
de och var jätteduktiga hela 
tiden. Grattis till er!

Coachade gjorde Lennart 
Blomster under kvalspelet 
och Joakim Strauss på final-
dagen.

Anne Blomster Tjärnlund

INNEBANDY

Aroseniusskolans tjejer tog 
silver när Skol-DM i basket 
avgjordes i Göteborg. Övre 
raden från vänster: Erica 
Tjärnlund,  Julia Strauss,  
Elina Torberntsson, Emilia 
Olofsson, Joakim Strauss. 
Nedre raden från vänster: 
Linnea Olofsson,  Sanna Se-
verinsson, Elin Karlsson, Jo-
hanna Alexandersson.

Aroseniusskolan baskettjejer tog silver i Skol-DM

Sport

Malin Eriksson, normalt sett en segerorganisatör och vinnare i Surte, Malin Eriksson, normalt sett en segerorganisatör och vinnare i Surte, 
får denna gång symbolisera Surtes fall i förlusten mot seriesegrande får denna gång symbolisera Surtes fall i förlusten mot seriesegrande 
IK Södra Dal. Förlusten innebar inte bara noll poäng, utan också att IK Södra Dal. Förlusten innebar inte bara noll poäng, utan också att 
laget föll från fjärde till sjätte plats i tabellen.laget föll från fjärde till sjätte plats i tabellen.

Blåbärssoppan smakade gott tyckte Alva och Eliott från Lö-
våsvägens förskola.

Hasaloppet – med eller utan snö

KÖR OVALLAT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


