
NÖDINGE. Surte IS 
innebandydamer åkte 
på en ny svidande för-
lust hemma mot Stan-
stad.

Än värre är att spelet 
drabbats av kramp.

– Det är riktigt tungt 
just nu, konstaterade 
en besviken Malin Pet-
tersson efter matchen.

Efter den lyckliga premi-
ärsegern mot Ingelstad har 
Surte förlorat två raka mat-
cher. Mot Stanstad fanns det 
gott om vilja, men spelet var 
uddlöst och präglades mest av 
tekniska misstag. Nyförvär-
vet Sara Simonsson gjorde 
två mål fast dessvärre var 
hon tämligen ensam om att 
hitta fram till mål med sina 
avslut. 

Matchen fick en psykolo-
giskt jobbig inledning. Sara 
Simonsson vräktes omkull i 
en kontring och Surte till-
dömdes straff. Den missade 
poängmaskinen och lagkap-
tenen Malin Eriksson. Is-
tället tog Stanstad tillvara på 
ett frislag i 
nästa anfall 
och 0-1 var 
ett faktum.

I början 
av andra pe-
rioden kvit-
terade Surte 
i powerplay genom ett lågt 
och välplacerat skott av Sara 
Simonsson. Assisten kom från 

Malin Petterssons klubba.
Det var sedan ställnings-

krig även om hemmalaget får 
anses vara det mest spelföran-
det laget. Surtes andra utvis-
ning, Malin Pettersson, blev 
ödesdiger. Ett kompakt tryck 
mot en storspelande Veroni-
ca Svensson i Surteburen gav 

till sist utdel-
ning. Försva-
ret fick inte 
bort bollen 
som från nära 
håll kunde 
vispas upp i 
nättaket och 

Stanstad kunde gå till peri-
odvila med 2-1.

Surte rivstartade den sista 

perioden och Johanna Grat-
jova fick tidigt ett friläge, 
men lyckades inter överlista 
Stanstadsmålvakten som var 
tät matchen igenom.

Kvitteringen kom istället 
i mitten på perioden. Sara 
Simonsson prickade in 2-2-
målet mellan bena på mål-
vakten, assisten kom åerigen 
från Malin Pettersson.

Nu var Surte riktigt på 
gång, men glädjen blev kort-
varig. Direkt efter avslag tog 
Stanstad ledningen på nytt 
efter att ha fått bollen till 
skänks. Hemmalaget fick 
ånyo jaga och denna gång 
blev jakten resultatlös. Skån-
skorna fick med sig samtli-

ga poäng och Surte får för-
söka gått till botten med vad 
det är som krampar i spelet. 
Flera av spelarna såg ängsli-
ga ut och det är ingen vägvin-
nande egenskap.

– Vi underpresterade idag. 
Det är väldigt svårt att göra 
något när det blir en kollek-
tiv kollaps. Vi vaskade om i 

femmorna ordentligt för att 
försöka få igång tjejerna, men 
inget hjälpte, säger huvudträ-
naren, Bjarne Wesenlund.

Två raka förluster är ni 
oroliga?

– Nej, absolut inte. Vi har 
skjutit 97 skott på tre mat-
cher, men bara gjort åtta mål. 
Det kommer att bli en ket-

chupeffekt tids nog.
Surte är spellediga i helgen. 

Den 2 november kommer 
Färjestaden till Ale gymnasi-
um. Räkna med ett revansch-
suget hemmalag då.
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Surte förlorar när 
spelet krampar

Malin Eriksson försökte, men Stanstads försvar var kom-
pakt. Surte lyckades inte dyrka upp gästernas omutliga för-
svar.

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 18 okt
Surte IS IBK – Stanstad 2-3 

Sara Simonsson och Malin Pettersson samarbetade framgångsrikt. Duon låg bakom Surtes 
båda fullträffar, men det skulle ha behövts ett tredje för att förhindra förlusten.

TRYGGT ATT VETA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

GÖTEBORG. Många 
hade räknat ut Nol IK 
efter den första kval-
matchen som förlora-
des mot Hönö med 4-0.

Alelaget vände dock 
på siffrorna i den andra 
kvalrundan och bese-
grade Lindholmen.

Nu räcker det med 
oavgjort i onsdagens 
avslutade omgång mot 
Stenkullen GoIK för att 
drömmen om division 
5-spel ska infrias.

Hedens konstgräs i Göte-
borg utgör spelplats för samt-
liga kvalmatcher till division 
5. En grupp om fyra lag gör 
upp om två platser för avance-
mang uppåt i seriesystemet.

Nol inledde kvalspelet på 
sämsta tänkbara sätt. Hönö 
vann med klara 4-0 efter att 
NIK tvingats spela med tio 
man i drygt 70 minuter sedan 
Martin Eriksson dragit på 
sig två varningar.

Efter tisdagskvällens de-
bacle var Nol piskade att 
vinna lördagens match mot 
Lindholmen. Peter Karls-
sons mannar var rejält re-
vanschsugna och visade en 
helt annan karaktär än vad 
som var fallet i premiärrun-

dan. Markus Magnusson 
svarade för ett hat trick och 
åldermannen Anders Brandt 
noterade sig också i målpro-
tokollet vilket innebar seger 
4-0.

– Vi visade upp ett helt 
annat tålamod i den här mat-
chen och tog jobbet, säger 
rutinerade mittbacken Claes 
Berglund.

36-årige Berglund som 
återvände till moderklubben 
från Ahlafors IF inför den här 
säsongen hoppas att Nol ska 
kunna göra det som krävs mot 
Stenkullen på onsdag.

– Vi trodde på förhand att 
Stenkullen skulle vara det 
överlägset bästa laget i vår 
kvalserie. Vi mötte dem i en 
träningsmatch i vintras och 
fick stryk med några bollar. 
Nu fick de sig dock en rejäl 
näsbränna senast när de tog 
stryk av Hönö med 6-2, säger 
Claes Berglund.

Hur lyder taktiken inför 
onsdagens avgörande?

– Vi kan inte gå ut och 
spela på ett oavgjort resultat, 
så taktiskt skickliga är vi inte. 
Vi får försöka spela vårt eget 
spel, rulla bollen och attack-
era framåt.

Spelar Nol IK i ”femman” 
nästa säsong?

– Jag tror faktiskt att vi 

fixar detta. Det skulle vara 
en fantastisk rolig avslutning 
på fotbollsåret 2008, avslutar 
Claes Berglund.

Hoppet lever för Nol IK
– Oavgjort räcker mot Stenkullen

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Markus Magnusson svara-
de för tre mål när Nol bese-
grade Lindholmen med 4-0 
i den andra kvalmatchen till 
division 5. ”Mackan” missar 
dock onsdagens avgörande 
drabbning mot Stenkullen då 
han har rest till USA.


