
PARTILLE. Surte förlo-
rade även årets andra 
bortamatch med klara 
siffror.

FBC Göteborg 
avgjorde kampen i 
andra perioden.

Surte gjorde det lätt 
för sina motståndare 
eftersom de tillbringade 
en tredjedel av match-
tiden på utvisningsbän-
ken.

I händelse av seger hade Surtes 
innebandydamer fått kontakt 
med topplagen, men förlus-
ten innebär istället att laget 
nu halkar efter. Förhopp-
ningarna var stora både bland 
ledare och spelare att Surte i år 
skulle kunna 
etablera sig 
på den övre 
halvan i ta-
bellen. Efter 
fem omgång-
ar finns det 
inte mycket som tyder på det. 
Laget är stabilt på hemmap-
lan, men helt borta borta.

Utvisningar
– Fast siffrorna från freda-
gens match speglar inte hän-
delserna. Problemet är att vi 
drar på oss alldeles för många 
utvisningar. Vi sitter totalt 
15 minuter på botbänken. 
Det är 30% av matchtiden 
som vi spelar med en spela-
re mindre på plan. Då vinner 

du inga matcher, så enkelt är 
det, säger matchcoach, Rune 
Engström.

FBC Göteborg gjorde 1-
0 i mitten på första perioden. 
När det återstod ett par mi-
nuter av perioden gav Surtes 
Sara Simonsson en Göte-
borgsback en armbåge och 
fick ett femminutersstraff. I 
slutet av perioden fick Surte 
ytterligare en spelare utvisad, 
vilket gjorde att andra perio-
den inleddes i numerärt un-
derläge med två spelare.

Jagade kvittering
– Vi var nära att lösa det ändå, 
men precis innan vi blev full-
taliga igen satte de 2-0, berät-
tar Rune Engström.

Surte eta-
blerade sedan 
ett visst tryck 
och reduce-
rade genom 
hårt arbetan-
de Sandra 

Svensson.
– Vi var rejält på gång och 

radade upp målchanser, men 
fick ingen utdelning. Istället 
gör de 3-1. Det var tungt och 
fick oss ur balans. Vi börjar 
gnälla på domaren och tap-
pade helt fokus på matchen. 
Det är vårt fel och vi måste 
vara självkritiska, säger Rune 
Engström.

4-1 och 5-1 är mål som Gö-
teborg gjorde i powerplay.

– Flera av utvisningarna 

är onödiga. Vi ger inte oss 
själva chansen att vinna mat-
chen när vi visar så dålig at-
tityd. Nu måste både spela-
re och ledare rannsaka sig 
själva. Vi måste vara ödmjuka 
och hitta rätt inställning igen, 
menar Rune Engström.

Surte fick sitt första och 
enda powerplay i sista perio-
den. Sara Simonsson gjorde 
då sin vana trogen Surtes 
andra mål.

På lördag väntar IBF Gö-

teborg. En på pappret svåra-
re uppgift, men eftersom den 
spelas hemma i Ale gymnasi-
um finns det stora förhopp-
ningar.

– Absolut. Jag tror inte 
vi är sämre än dem, men vi 
måste vara tydliga i hur vi ska 
spela och koncentrera oss på 
det. Vi får utgå från att doma-
ren sköter sitt och inte lägga 
kraft på deras arbete. Det 
gäller både spelare och lag-
ledning, avslutar Rune Eng-

ström.
Serien är fortfarande 

mycket jämn, men det gör 
att hemmamatcherna alltid 
måste vinnas. Därför är det 
bäddat för dramatik i Ale 
gymnasium.

Tyvärr har Ewa Ani och 
Sara Simonsson förhinder 
att medverka i denna nyckel-
match, men det banar samti-
digt väg för nya hjältar...
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Surte är helt borta borta INNEBANDY
Damer div 1 södra
FBC Göteborg – Surte IS IBK 7-2
Mål SIS: Sara Simonsson, Sandra 
Svensson. Matchens kurrar: Jonna 
Leek 3, Sandra Svensson 2, Veronica 
Svensson 1.

Rune Engström, matchcoach i Surte IS IBF, var självkritisk efter förlusten mot FBC Göte-
borg. Spelare och ledare fokuserade på fel saker och med 30% av matchtiden på utvisnings-
bänken är det svårt att vinna matcher i innebandy.            Foto: Allan Karlsson

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 4 nov 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           155
2. Torsten Johansson/Tage Jonsson     133
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   130
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson    116
5. Nisse Lindström/Stig Christensson    115
6. Göte Olsson/Raimo Penttilä        113
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FOTBOLL
Alehallens träningsserie
Nygård/Lödöse – Nödinge 7-10
Ahlafors – Hisingsbacka 9-6
Nol – Kongahälla 3-10
Kode – Älvängen 14-4

NÖDINGE. Det var gott 
om profiler i Alehallen i 
lördags och viss stjärn-
glans också för den 
delen.

Den legendariske 
målvaktshjälten från 
VM 1994, Thomas 
Ravelli, agerade pris-
utdelare när segrarna 
i Janne Heros Pokal 
skulle få sina välför-
tjänta medaljer.

Efter mycket drama-
tik var det P-79 Napoli 
som fick mottaga vand-
ringspriset.

För andra året i rad avgjordes 
Janne Heros Pokal i Alehal-
len. Precis som i fjol tilldrog 
sig turneringen ett mycket 
stort intresse, inte bara del-
tagarmässigt utan även pu-
blikt.

– Det var välfyllda läkta-
re under i stort sett hela tur-
neringen. Stämningen var 
på topp både på och utan-
för planen. En riktig full-
träff, summerade cupgeneral 
Marcus Lager som på egen 
hand ordnat med allt prak-
tiskt arbete kring arrange-
manget. Ett jättejobb som är 
värd all beundran.

Sex lag kom till spel, alla 
deltagare med förflutet i Nol 
IK. Ett 70-tal spelare räk-
nades in mellan årgångar-
na 1968-1982. Faktum är 
att gamlingarna i Mörsar-
na, med bland andra fantom-
keepern Jonas Thorstens-

son, backveteranerna Jonas 
”Röen” Andersson och 
Anders Brandt, ex-ängeln 
Thomas Hvenfeldt och de 
forna målkungarna Peter 
Karlsson och Niklas Zet-
terlund, var nära att spela 
hem guldet. P-79 Napoli 
lyckades dock vinna sin av-
slutningsmatch mot Forever 
Öijvind och säkrade därmed 
totalsegern.

Många höjde på ögonbry-
nen när prisutdelaren offent-
liggjordes. Thomas Ravelli 
möttes av stående ovationer 
och faktum är att den forne 
landslagsmålvakten verkligen 
såg ut att trivas. Han delade 
inte bara ut medaljer utan 
bjöd också på en och annan 
anekdot.

– Jag är stolt och lyck-
lig över att Thomas Ravelli 
tog sig tid att gästa oss, säger 
Marcus Lager.

– Janne Heros Pokal är 
ett arrangemang som har 
kommit för att stanna. Det 
ska bli en tradition och jag 
ser redan fram emot nästa års 
turnering, avslutar Marcus 
Lager.

JONAS ANDERSSON

Ale-Surte "bara" trea i Kosa Cup

Storpublik bjöds på fotbollsnostalgi

Thomas Ravelli och Janne ”Hero” Olsson flankerar en stolt lagkapten i segerlaget P-79 
Napoli, Martin ”Libba” Johansson.

Ett kärt återseende. Prisutdelaren Thomas Ravelli tog tillfäl-
let i akt att samspråka med sin före detta lagkamrat i Blå-
vitt, Thomas Hvenfeldt.

PRISTAGARE
Skyttekung: Tobias Embäck
Assistkung: Niklas Zetterlund
Årets målvakt: Jonas Thorstensson
Årets back: Anders Brandt
Årets mål: Martin Eriksson
Årets självmål: Mattias Hansson

INNEBANDY
Div 1 södra damer
FBC Göteborg – Surte IS IBF 7-2 
(1-0, 4-1, 2-1)

FRÖLUNDA. Ale-Surte 
slutade trea i Kosa Cup.

Gais vann finalen över 
Otterbäcken.

Vildkatterna hoppas 
nu att ett dåligt genrep 
betyder en bra premiär.
Ale-Surte Bandyklubb inledde 
cupspelet med att lite överras-
kande förlora mot Otterbäck-
en med 4-8. I den andra mat-
chen ställdes laget mot norska 
Ullevål och då var det andra 
tongångar. Ett taggat Surte 
vann med klara 7-3 efter två 

mål av Kalle Ahlgren och 
Johan Grahn.
Lika bra fart var det i matchen 
om tredjepris på söndagskväl-
len – åtminstone i första halv-
lek. Solberg SK hamnade i 3-
0-underläge och när David 
Eriksson satte 4-0 efter 60 
minuter trodde många att det 
var klart. Solberg reducerade 
dock till 4-3 och hade bud på 
en kvittering i slutskedet. Ale-
Surte slutade nu trea i cupen. 
På lördag är det seriepremiär 
borta mot Tjust Bandy.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Nordpoolen – Ale HF 30-28 
(14-15)
Mål Ale: Marcus Persson 5, Håkan 
Carlsson 5, Peter Welin 4, Fredrik 
Berggren 4, Anton Thunberg 3, 
Jonas Ahlberg 2, Jerker Palmgren 
2, Marcus Hylander 2, Joakim Samu-
elsson 1. Matchens kurrar: David 
Nielsen 2, Håkan Carlsson 1.
Kommentar: Ale HF som har inlett 
säsongen med tre raka segrar åkte i 
söndags på sin andra förlust. Förra 
söndagen lurade ÖHK:s gubbgäng 
skjortan av Ale, i söndags var det 
Nordpoolens 17-åringar som ställde 
till bekymmer. Ale hängde helt 
enkelt inte med i tempot. Återigen 
slaravdes det i anfallsspelet och 
avsluten värderades inte. Det straf-
fade sig till sist.

Vad som höll Ale HF kvar i mat-
chen var en storspelande målvakt i 
David Nielsen. Framåt gladde även 
Håkan Carlssons pigga ben. Marcus 
Hylander gjorde en välkommen 
comeback och blir en tillgång när 
han nu muckar. Ale parkerar fort-
farande på en femteplats i tabellen 
och har topplagen inom räckhåll, 
men nu måste man börja vinna igen.


