
SURTE. De flesta lag-
kamrater i Surte IS tit-
tade avundsjukt på 
Malin Erikssons sil-
vermedalj från U-VM i 
innebandy.

– Äsch, jag ser den 
som ett förlorat guld 
och det känns inte kul, 
säger silvertjejen.

Schweiz slog överras-
kande Sverige i U-VM-
finalen med 8-7 efter 
sudden.

Sverige dominerar traditio-
nellt i innebandy och därför 
var det inte konstigt att det 
blågula U-19-landslaget hade 
siktet inställt på guld.

– Vi vann semifinalen 
över Finland med 10-4 och i 
efterhand var det nog skälet 
till finalförlusten. Vi trodde 
att det var klart och tände 
inte till. Det var underskatt-
ning i första perioden, berät-
tar Malin Eriksson, Surte IS 
representant i U-VM.

Det räckte för att Schweiz 
skulle skaffa sig 4-1. Sverige 
vaknade till liv och hämtade 
ikapp. Finalen fick avgöras i 
förlängning och där kunde  
Schweiz avgöra efter stor dra-
matik. Malin Eriksson deltog 
inte i finalen.

– Nej, men det visste jag. 
Självklart vill man spela, men 
det var uppgjort innan. Jag fick 
spela två gruppspelsmatcher 

och göra tre byten i semifina-
len mot Finland, säger Malin 
och berättar att det räckte.

–Ja, jag gjorde ju mål så då 
får man vara nöjd.

Förutom målet i semifi-
nalen prickade Malin kassen 
ytterligare tre gånger.

Så var lägger du silver-
medaljen?

– I påsen bland alla andra 
medaljer...

Närmast väntar försäsong-
sträning med Surte IS som i 
dagarna presenterade två nya 
tränare, Rune Engström från 
Pixbos herrlag och tidigare 
elitdomaren Bjarne Wesen-
lund. (se sid 23)

–Det känns jättebra. Stefan 

(Forsberg) och Tommi 
(Pasanen) har varit kanon, 
men det var dags för en ny 
röst. Det här kan bli riktigt 
bra. Jag ser verkligen fram 
mot nästa säsong.

Är det några andra klub-
bar som har hört av sig?

– Ja, det är det, men de 
får vänta. Först ska jag gå ur 
gymnasiet. Jag har ett år kvar 
på Mimers Hus i Kungälv, sen 
får vi se. Vi kanske redan är i 
elitserien då, avslutar en för-
hoppningsfull Malin Eriksson, 
18, som debuterade i Surte IS 
damlag redan som 13-åring.
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NÖDINGE. Fritidshem-
mens dag firades tradi-
tionsenligt på Nöding-
eskolan i tisdags efter-
middag.

Solen sken och 
mycket folk kom för att 
ta del av festligheterna 
på skolgården.

En extra krydda åt 
arrangemanget gav 
de inbjudna gästerna 
från Frölunda Indians, 
hockeylirarna Mikael 
Johansson, Fredrik 
Pettersson och Joakim 
Andersson.

Solen sken över Nödingesko-
lans utegård där Fritidshem-
mens dag i vanlig ordning 
tilldrog sig ett stort intresse, 
såväl från skolans elever 
som dess  föräldrar. Arrang-
emanget sparkade igång 
klockan två på eftermiddagen 
och fortsatte sedan i tim-
marna tre. Friskis & Svet-
tis lekfulla jympaprogram 
”Röris” utgjorde en perfekt 
inledning på en aktivitetsfylld 
eftermiddag. 

Lekar av skiftande karak-
tär erbjöds besökarna, liksom 
lotterier och servering. 
Populärast var ändå gästerna 
från Frölunda Indians. Det 
var många som ville ha hock-
eystjärnornas autografer och 
idolkort.

– Jag jobbar som publikvärd 
på Scandinavium. Efter att ha 
varit i kontakt med Frölundas 

kansli lyckades vi få dessa tre 
spelare till oss. Det är jättero-
ligt, säger Eddie Sellman.

I fjol fick Nödingesko-
lans fritids in 3 500 kronor 
i samband med fritidshem-
mens dag, pengar som senare 
användes till inköp av bland 
annat en grill och lekredskap 
till barnen.

– Intäkterna räckte dess-
utom till att finansiera en 
teaterresa. Förhoppningsvis 
blir det ekonomiska utfallet 
lika positivt den här gången, 
säger fritidspedagog Kerstin 
Jonsson.

Hockeystjärnor gästade Nödingeskolan

PÅ NÖDINGESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Populär duo. Joakim Andersson och Fredrik Pettersson 
från Frölunda Indians omringades snabbt av unga auto-
grafjägare.

Det var många som ville 
utmana Frölundaprofilen 
Mikael Johansson i bords-
hockey.

Amanda Carlbom-Petters-
son från klass 3N sålde 
fika till besökarna.

Säckhoppning är en årligen åter-
kommande aktivitet när Nödinge-
skolan firar Fritidshemmens dag.

För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Den gröna årstiden är snart här och det spritter i kroppen. 
Man får spring i benen och blir piggare. Det krävs inte mycket 
för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter 
för barn.  Allt på en gång eller uppdelat 
10 minuter åt gången.

Vårens Friska Tag-satsning pågår vecka 
16-21och alla alebor är välkomna. 
Fyll i aktivitetskort och posta senast 25 maj.

Nya aktivitetskort hämtas på:
 • Vårdcentralerna  och Folktandvården i 
  Bohus, Nödinge, Älvängen och Skepplanda
 • Apoteken i Nödinge och Älvängen.
 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda
 • ICA Supermarket  Älvängen
 • ICA Kvantum Nödinge

LE KOMMUNA

Du blir piggare, 
mår bättre och 
har chansen 
att vinna:
- Lisebergsbesök för 
 hela familjetn 
-  Kylväskor för cykel 
-  Kokböcker 
-  Badlaken 
-  Bananfodral

Malin Erikssons 
VM-silver – ett 
förlorat guld

Malin Eriksson, Surte IS supertalang, tog i helgen sin första 
VM-medalj, då Sveriges U-19-lag vann silver i Tjeckien.


