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SURTE. Jenni Tikkanen 
blir årets utropstecken 
i Surte IS innebandy.

Nyförvärvet från 
Pixbo, Sara Simonsson, 
och de senaste årens 
målspruta Malin Eriks-
son, blir seriens vas-
saste anfallspar.

Surte IS innebandy-
damer kan ha något 
riktigt stort på gång 
om årsfärske tränaren 
Bjarne Wesenlund får 
rätt.

På lördag är det innebandy-
premiär för Surte IS damer. 
Ett superladdat hemma-
lag tar emot Ingelstad i Ale 
gymnasium. Surte som efter 
fjorton år med Stefan Fors-
berg och Tommi Pasanen 
som huvudansvariga träna-
re nu testar nytt. I våras blev 
det klart med Bjarne Wesen-
lund och Rune Engström. 
Den sistnämnde tillhör lan-
dets mest meriterade träna-
re och var så sent som i fjol i 
Pixbo. Gemensamt för båda 
är att det nu är tjejer som ska 
drillas för första gången i kar-
riären.

Motiverade
– Vi har inte gjort något 

annorlunda. Jag tror inte att 
det är så stor skillnad att träna 
killar och tjejer på den här 
nivån. Alla är motiverade och 
ytterst seriösa, säger Bjarne 
som har blivit imponerad 
under försäsongen.
– Jag tror att det har 
blivit en nytändning 
för tjejerna. Stefan 
och Tommi har gjort 
ett enormt jobb, men 
för att en utveckling 
ska fortsätta krävs 
att du vågar ta in 
lite nya röster och 
idéer. Plötsligt 
måste alla starta 
om. Ingen är 
längre given, 
inte heller 
vilken po-
s i t i o n 
du ska 

spela på. Alla spelare måste 
bevisa på nytt att de ska vara 
med. Det har nog varit nyt-
tigt, säger Bjarne när lokal-
tidningen hälsar på under en 
träning i förra veckan.
Efter snart fem månader i 
klubben ser de redan positi-
va resultat.

– Tjejernas attityd har för-
ändrats allt eftersom. Nu 
kliver ingen undan, alla går 
in i närkamperna och det är 
väldigt roligt att se. Med den 
inställningen kommer vi inte 
att släppa in så många billiga 
mål, menar Bjarne.

Fantastisk förstärkning
Det finns också skäl att tro på 
en ännu bättre inställning. I 
förra veckan gjorde Surte 
klart med sin bästa nyförvärv 
genom tiderna. Från elitse-
rien och Pixbo lånar man Sara 
Simonsson.

– Det är en fantastisk för-
stärkning på alla plan. Sara 
kommer att vara seriens in-
dividuellt sett mest skickliga 
spelare och när det gäller 
inställning är hon super-
seriös. Förhoppningsvis 
är hon smittsamt tuff, 
k o m m e n t e r a r 
Bjarne ny-
förvärvet 
som av 
a l l t 
att 

döma kommer att få spela 
ihop med Malin Eriksson.
De senaste säsongens poäng-
maskin får i år ett nytt upp-
drag.

– Vi har utsett Malin till 
lagkapten. Hon är ett fö-
redöme både på och utan-
för planen, dessutom är hon 
förankrad hos såväl de yngre 
som lite äldre spelarna.

Målsättningen är indelad i 
tre delar, person-

liga mål, delmål 
och ett slut-
mål.

– Vi är 
överens om 
att placera 

oss bland de 
främre lagen i 

tabellen. Tjejer-
na har varit med 

på den här nivån så 
länge nu att de snart 
är mogna att ta nästa 
steg. Surte ska inte 

behöva oroa sig för 
nedflyttning. Tvärt-
om ska vi vara med och 
tampas däruppe, säger 
Bjarne hoppfullt.
Truppen har förstärkts 
med förutom Sara 
Simonsson, även 
Pixbobacken Eva 
Ani, Jonna Salo 

målvakt från 
Marstrand, 

S o f i a 
Mat -

t i -

asson-Nilsson center från 
Marstrand samt Angeli-
ca Andreassson från Ale 
IBF som dessvärre rehabträ-
nar efter en korsbandsska-
da. Dessutom flyttas fjolår-
ets komet, Jenni Tikkanen, 
15, upp i A-truppen.

– Vilken talang hon är! 
Hennes blick för spelet är 
bland det bästa jag har sett, 
utbrister Barne förtjust.

Tungt avbräck
På minussidan finns Caro-
lina Björkner som lockades 
till elitserien av Pixbo.

– Ett jättetungt avbräck, 
men med Sara Simonsson och 
Eva Ani känns det som att vi 
har kompenserat den förlus-
ten med råge, menar Stefan 
Forsberg som är nöjd med 
årets förstärkningar.

–Truppen är jämnare i år 
och det är betydligt fler spe-
lare som är med och konkur-
rerrar om en plats i laget.
Enda orosmolnet inför serie-
premiären är fokuseringen i 
första perioden.

– Vi vet inte riktigt vad det 
beror på, men de första tio 
minuterna har vi varit bleka 
och okoncentrerade. I gen-

gäld har vi varit omöjliga 
att stoppa i sista perio-

den. Kan vi bara få 

ordning på inledningen och 
inte ge motståndarna för stort 
handikapp kommer vi att bli 
mycket svårslagna, avlsutar 
Bjarne.

Heta nyförvärv i laddat Surte
– I år kan daminnebandyn bli något alldeles extra

Nyförvärv. Angelica Andreasson, Ale IBF, Sara Simonsson, Pixbo, Sofia Mattiasson-Nilsson, 
Marstrands IBK. Eva Ani, Pixbo, Jonna Salo, Marstrands IBK, Jenni Tikkanen, Surte IS.

Bjarne Wesenlund, ny huvud-
tränare för Surte IS Inne-
bandy.

SURTE IS INNEBANDY
Tränare: Bjarne Wesenlund och 
Rune Engström (matchcoach).
Nyförvärv: Sara Simonsson, 25, 
Pixbo, Eva Ani, 25, do, Jonna Salo, 
25, målvakt, Marstrands IBK, Sofia 
Mattiasson-Nilsson, 19, do, Angelica 
Andreasson, 18, Ale IBF, Jenny Tikka-
nen, 15, flyttas upp från U-sektionen.
Förluster: Carolina Björkner, Pixbo.
Nyckelspelare: Malin Eriksson, Sara 
Simonsson, Malin Pettersson.
Träningsmatcher: Surte – Hus-

qvarna (genrep) 5-4, Surte – Mar-
strand 8-1, Vänersborg – Surte 6-5, 
Holmlia – Surte 2-5, Skattkärr –Surte 
3-1, Karlstad – Surte 3-1, Husqvarna – 
Surte 6-4, Marstrand – Surte 1-2.
Mest anmärkningsvärt är segern 
över de norska mästarinnorna, 
Holmlia samt insatsen mot Karlstads 
elitserielag som bara lyckades göra 
3-1 på Surte. 

Backtalang. Jenni Tikkanen spås en lysande framtid och trä-
naren Bjarne Wesenlund är oerhört imponerad av vad 15-
åringen hittills har visat.

Lördag 4 oktober kl 17  Ale gymnasium
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Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

En klasspelare. Sara Simonsson 
från Pixbo är en supervärvning från 
Pixbo och elitserien. Sara har också 
spelat ett antal landskamper. Vilket 
godis för Surtepubliken.
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