
NÖDINGE. Lands-
lagsmeriterade Sara 
Simonsson, utlå-
nad  från elitserien och 
Pixbo visade mästar-
klass direkt.

Två mål och mat-
chens stora lirare.

– Det funkade, men 
vi kommer bli ännu 
bättre, säger Sara efter 
slutsignalen.
Det var en strålande glad två-
målsskytt som lokaltidningen 
träffade.

– Jätteskönt att vinna pre-
miären och att få göra mål. 
Självklart känner jag viss 
press, främst från mig själv, 
att leverera i ettan, menar 
Sara.

Var det stor skillnad mot 
elitserien?

– Ja, det är det. Allt går 
mycket snabbare, avsluten är 
av högre kvalitet och spelför-
ståelsen är på en annan nivå. 
Jag tycker ändå det känns att 
vi är på rätt väg i Surte och jag 
tror vi kommer att vara med i 
toppen, säger Sara.

Vad tillför du?
– En vinnarskalle! Lite fart 

och en hel del poäng hoppas 

jag.
Att beskriva Sara Simons-

son som spelare är inte lätt.
Är du en avslutare, figh-

ter, playmaker eller buse?
– Jag är nog lite av varje. 

I elitserien blev det ganska 
många utvisningsminuter, 

men också många poäng.
Det blev det även i premi-

ären. Två mål och en onödig 
2+10 minuter i sista peri-
oden som höll på att kosta 
Surte segern. Men som sagt, 
Sara Simonsson är en vinnar-
skalle.

NÖDINGE. Surte IS 
innebandy gav många 
sköna besked i serie-
premiären.

Seger och ett kom-
pakt spelövertag i tre 
perioder.

Lagets givna mål-
skyttar Malin Eriksson 
och nyförvärvet Sara 
Simonsson delade på 
hela målskörden.

Trots ett stort bollinne-
hav och hela 26-8 i skottsta-
tistiken ledde Surtes inne-
bandydamer bara med 2-1 
inför sista perioden. Ett be-
stämt hemmalag kom in för 
att punktera omgående. Det 
tog bara en dryg minut innan 
Sara Simonsson gjorde sitt 
andra mål för dagen och be-
hagliga 3-1.

– Det var lika skönt som 
välförtjänt. I mina ögon var 
det bara ett lag på banan. 
Redan efter halva matchen 
gick vi ner på två femmor 
för att öka trycket och för-
söka punktera matchen, men 
ibland vill bollen inte in. 3-1 
var i underkant, ansåg Rune 
Engström, Surtes match-
coach.

Hemmapubliken väntade 
sig nu ett ryck. Istället blev 
det tvärtom. Mycket överras-
kande tryckte gästerna in re-
duceringen 3-2 efter tolv mi-
nuter. Plötsligt var det nerv i 
matchen, trots att Surte under 
stora delar av matchen spelat 
ut gästerna efter noter.

– Det kändes som att vi var 
ett par klasser bättre än Ing-
elstad, tyckte tvåmålsskytten 
Sara Simonsson.

Gästerna bjuds in i mat-

chen på silverfat. Först åker 
Johanna Gratjova ut två 
minuter för slag och minu-
ten senare får 
Sara Simons-
son 2+10 mi-
nuter för 
osportsligt 
uppträdan-
de. 5 mot 3 i 
en minut. Bättre läge än så får 
man inte i innebandy.

– Tjejerna tar sig i kragen 
och löser situationen. Ingel-
stad skapar faktiskt inte en 

enda farlig-
het, konsta-
terade Rune 
Engström.

Det 
gjorde däre-
mot Surte. 

Malin Eriksson kostade på sig 
att missa öppet mål, då Ingel-

stad tog ut målvakten. När väl 
keepern var tillbaka mellan 
stolparna kom Surte i en ny 
anfallsvåg och i sista match-
minuten prickade Malin Er-
iksson in förlösande 4-2.

Nu väntar svårspelade 
Olofström borta.

– Det blir en bra värdemä-
tare och vi har en del saker 
att förbättra till nästa match. 
Vi ska skymma målvakten så 

det blir fler än fyra mål på 39 
skott...avslutade Rune Eng-
ström.

Noterbart var att forwar-
den Jonna Leek skolats om 
till back, ett uppdrag hon 
löste fenomenalt bra.
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Malin Eriksson säkrade Surtesegern FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Ahlafors IF – Jonsered 3-1 (0-1)
Matchens kurrar: Christian Gunar-
son, Markus Hansson, Sebastian 
Hällbäck. Matchens kurrar: David 
Forsman 3, Christian Gunarson 2, 
Markus Hansson 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Marieholm 7-4
Mål ÄIK:.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Rödbo 0-2 (0-1)
Matchens kurrar: Christoffer 
Andersson 3, Peter Eriksson 2, Claes 
Berglund 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Marieholm  7-4 (5-3)
Mål ÄIK: Jimmy Thörnqvist 2, 
Magnus Lindgren 2, Johan Karlsson, 
Per Ingvarsson, Thomas Nilsson.
Matchens kurrar: Per Ingvarsson 
3, Rickard Andersson 2, Magnus 
Lindgren 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Spark 0-0
Matchens kurrar: Robert Andersson 
3, Andreas Larsson 2, Jonas Bäck 1.

Nygård/Lödöse – Hemsjö 4-4
Mål N/L: Jonny Andersson 2, Jimmy 
Aronsson, Alexander Andersson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Bjurslätt 2-2
Mål NSK: Vladan Jovanovic 2.
Matchens kurrar: Oscar Jönsson 3, 
Johan Ekström 2, Martin Johans-
son 1.

Rödbo – Nödinge 2-5
Mål NSK: Kristofer Åkersten 3, 
Shewan Fattah 2.
Matchens kurrar: Shewan Fattah 
3, Kristofer Åkersten 2, Johan 
Ekström 1.

Division 6 Trollhättan
Stora Mellby – FC Ale 10-1

Division 7 D Göteborg
Färjenäs – Bohus 8-1
Kalvsund – Surte 4-1

– Förstakedjan levererade omgående – gjorde samtliga mål!

Sara Simonsson, en avslutare, fighter, playmaker och buse:
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Vi i styrelsen vill rikta ett 

stort tack till våra

Vi gratulerar våra A-damer 
till serieseger och till avancemanget till division 2. 

Vi gratulerar även vårt unga 
A-herrlag som hängde kvar 
i division 5.

TACK & GRATTIS
/Styrelsen

� Spelare - ledare- tränare
 som håller spänningen på topp!

� Sponsorer
 Utan er hade det inte fungeret. Grattis till 
 Wallby byggvaror som vann sponsor-lotteriet

� Föräldrar & frivilliga
 som sköter allt från kiosken till att skjutsa barnen

� Personalen
 som håller både klubbhus och planer i  toppskick

"Jag är nog lite av varje"

Sara Simonsson gjorde två mål i debuten.

TACK FÖR DRAMAT!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Skillnaden mellan smärta och glädje är hårfin. Malin Eriksson är ett bra bevis på det...

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 4 okt
Surte IS – Ingelstad 4-2

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Surte – Ingelstad 4-2 (1-1,1-0,2-1)
Mål SIS: Sara Simonsson 2, Malin 
Eriksson 2. Matchens kurrar: Sara 
Simonsson 3, Malin Eriksson 2, 
Jonna Leek 1.

Träningsmatch
Ale-Surte BK – Jönköping 6-2
Mål Ale: Johan Grahn 2, Anders Pet-
tersson, Joakim Strömbäck, Martin 
Östling, Karl Ahlgren.

Ale-Surte BK – Lidköping 9-2
Mål: Johan Grahn 7, Joakim Ström-
bäck, Jens Samuelsson.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            140
2. Rune Ögren/Stig Christenson      132
3. Rickard Johansson/Kalle Karlsson     129
4. Eva Dahllöf/Elsa Persson              120
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson    117
6. Stig Johansson/Rolf Karlsson      115
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