
NÖDINGE. När det åter-
stod mindre än en kvart 
att spela låg Surte 
under med 3-2.

Åtta minuter senare 
satte lagkapten Malin 
Eriksson 5-3 efter kväl-
lens snyggaste anfall.

– Jag tycker vi hade 
läget under kontroll 
hela matchen, sa en 
van matchhjälte efter 
eld upphör.

Publiken i Ale gymnasium 
upplevde en mer drama-
tisk än välspelad innebandy-
match. Färjestaden bjöd hårt 
motstånd och tog vara på 
de chanser som bjöds. När 
Surtes utmärkte back, Eva 
Ani, tvingades ta till oschys-
ta medel pekade domaren på 
botbänken och gav dessutom 
gästerna ett straffslag. Vero-
nica Svensson i hemmamå-
let gjorde sig stor och straffen 
blev resultatlös. Nu hjälpte 
det föga, eftersom gästernas 
Sara Nyström omarkerad 
fick sätta 0-1 i mål i power-
play. Lyckan var kortvarig för 
Färjestaden. Malin Petters-
sons slumpskott från distans 
dalade in i krysset strax före 
pausvilan. Målet var välför-
tjänt, men inget av lagen lär 
ha varit nöjda med att ha skju-
tit sex skott vardera under de 
första tjugo minuterna.

– Vi är inte med i första 

perioden. Jag vet inte vad det 
beror på, men vi är trögstar-
tade, förklarade Malin Eriks-
son.

I andra perioden är Surte 
det klart bättre laget, men 
skotten saknade ofta adress. 
Först när Sofia Mattias-
son vann en duell i sarg-
hörnet och hittade nämnde 
Malin Eriksson med en pass-
ning small det bakom Fär-
jestadskeepern. Gästerna  
jagade omedelbart kvittering 
och jaktlyckan var god. Elna 
Hägglund, som sedan fick 
pris som bästa bortaspelare, 
fick oattackerad skicka bollen 
i mål från en position mitt i 
slottet.

Tredje perioden var bara 
sex minuter gammal då Surte 
slarvar i egen zon. Pang 2-
3. I nästa anfall åkte gäster-
na på en utvisning för lig-
gande spel. Med skarpskyt-
ten Sara Simonsson i laget 
är Surte riktigt vassa i nume-
rärt överläge, så även denna 
gång. 20 sekunder behövdes 
innan Sara satte kvittering-
en i nät.

Plötsligt är rörelsen bättre 
i hemmalaget och passnings-
spelet började fungera. När 
halva perioden är spelad är 
också en lång väntan över. 
Anfallaren Johanna Gratjo-
va får göra årets första serie-
mål, 4-3, och Surte var åter i 
ledningen.

Fem minuter före slut-
signalen driver Eva Ani upp 
bollen, slår den till höger där 
Sara Simonsson direktpassar 
till Malin Eriksson som får 
mer eller mindre öppet mål, 
5-3 otagbart i taket.

– Det var ett härligt anfall, 
mer sånt, sa Malin Eriksson 
och bjöd på ett segerleende.

– Vi gör en bra match. 
Laget är taggat till tusen. 
Vi vet att det lossnar bara vi 
fortsätter att skapa chanser, 

menade hon.
Huvudtränaren Bjarne 

Wesenlund var också lättad 
efteråt.

– Oj, vad viktigt det här 
var. Det syntes tydligt att det 
var en match mellan två lag i 
poängbehov. Nu kan vi andas 
ut och förhoppningsvis lyfta 
lite med stärkt självförtroen-
de. På fredag väntar FBC Gö-
teborg i Partille. Jag tror vi tar 
den av bara farten.

Bjarne var nöjd med flera 
enskilda spelare, särskilt Sofie 
Karlsson.

– En sån kämpe! Hon är 16 
år och har petats flera gånger, 

men hon bara fortsätter att 
köra på. Idag fick hon chan-
sen och som hon tog den, 
menade Bjarne.

Inför matchen mot Fär-
jestaden hade Surte speci-
altränat avslut. Det behö-
ver nog laget fortsätta göra. 
Skärpan är inte vad den borde 
vara i division ett. Alekuriren 
håller med, men tyckte att 
backen Eva Ani var planens 
lirare.
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VIKTIGT!
Aktivitetsdagen på 

Paradisbanan den 8 nov 
måste tyvärr ställas in.

Däremot är alla medlemmar 
välkomna att anmäla sig till 

festen på kvällen 
i Skepplanda Bygdegård

Se mer info på hemsidan 
www.klubben.se/alvbygdensmk

Van hjälte bakom Surtes sköna seger

Malin Eriksson visade vägen i den viktiga hemmamatchen mot Färjestaden. Två mål och hårt 
arbete bidrog lagkaptenen med som såg piggare ut än på länge.            Foto: Allan Karlsson

Sofie Karlsson visar nu på 
allvar att hon är en spela-
re för division 1. En poäng 
blev det efter passningen 
till Johanna Gratjovas vik-
tiga 4-3-mål. Sofia Matti-
asson jublar också ikapp.

Foto: Allan Karlsson

INNEBANDY
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Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!
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Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

– Men Malin Eriksson hyllar kollektivetkollektivet
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Vid partävlingen i Alvhem den 28 okt 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng och 
följande par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               147
2. Elsa Persson/Rickard Johansson  143
3. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  135
4. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  135
5. Tage Jonsson/Torsten Johansson    115
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BANDY
Träningsmatch 
Ale-Surte – Tranås 3-4 (2-2)
Mål Ale-Surte: Anders Pettersson 2, 
Fredrik Thelaus 1.
Vänersborg – Ale-Surte 3-1 (1-0)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn.

INNEBANDY
Damer div 1 södra
Surte IS IBK – Färjestaden 5-3
Mål SIS: Malin Eriksson 2, Sara 
Simonsson, Johanna Gratjova, 
Malin Pettersson. Matchens kurrar: 
Ewa Ani 3, Malin Eriksson 2, Sofie 
Karlsson 1.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Ale HF – ÖHK Göteborg 22-28 
(11-16)
Mål Ale: Fredrik Berggren 9, Marcus 
Persson 5, Peter Wedin 3, Mikael 
Forsberg 2, Jonas Ahlberg, Anton 
Thunberg, Håkan Carlsson 1 vardera.
Matchens kurrar: Fredrik Berggren 2, 
Marcus Persson 1.

FOTBOLL
Alehallens träningsserie
Kode IF – Hisingsbacka FC  15-6
Nygårds IF – Älvängen IK  10-8
Nol IK – Ahlafors IF 3-10 


