
NÖDINGE. Enligt siff-
rorna förlorade Surte 
klart hemma mot IBF 
Göteborg.

Värt att veta är då 
att gästernas tre sista 
mål gjordes i tom bur.

Surte satsade allt på 
ett kort – och förlorade.

Det var länge nerv i "derbyt" 
mot IBF Göteborg. Hem-
malaget ledde efter den 
första perioden med 1-0. Ett 
mål som Malin Pettersson 
prickade in. I andra perioden 
visade Göteborg vad tyngd 
och erfarenhet kan betyda. 
De demonstrerade också 
vikten av effektivitet. Surte 
hade mycket boll och vaskade 
fram en del målchanser, men 
dessa räknas som bekant inte. 
Därför ledde gästerna med 3-
2 inför den avgörande peri-
oden.

– Det är hur tätt som helst. 
Vi vinner som vanligt skott-
statistiken, men gör dessvär-
re för lite mål. När fem mi-
nuter återstår gör de psykolo-
giskt viktiga 4-2. Det tvingar 
oss att flytta fram positioner-
na, vilket de utnyttjar skick-
ligt, berättar tränare Rune 
Engström.

Göteborg kan avgöra mat-
chen genom att göra tre (!) 
mål i tom bur.

– Vi chansade allt på ett 
kort. Tog ut målvakten och 
gjorde ett offensivt försök att 
komma ikapp. Det gick inte 
och Göteborg vinner rättvist. 
De är ett bra lag, säger Rune 

och tillägger:
– Tillsammans med Olof-

ström tillhör de seriens bästa 
lag. De har väl precis som vi 
lite svårt att få dit bollen.

Förlusten var enligt Surte 
ett steg i rätt riktning. Mo-
ralen var stor och viljan att 
vinna påtaglig.

– Det är självklart frustre-
rande att vi i stort gör en bra 
match, men ändå får gå av 
plan med noll poäng.

Rune menar att nu blir det 
än viktigare att tänka på hu-
möret, att inte börja hänga 
med huvudet.

– Det finns ingen anled-
ning till det. Vi kunde lika 
gärna ha vunnit idag. Hade 
vi haft minsta lilla flyt hade vi 
gjort ett par till i första perio-
den. Nu gäller det att gnugga 
på och jobba hårt på träning-
arna. Jag är helt övertygad om 
att det snart blir ketchupef-
fekten. Vi ska vara med där 
uppe, så bra är tjejerna, säger 
Rune bestämt.

Lite retroaktiv utdelning 
på alla målchanser skulle 
smaka fågel på lördag, då se-
rietvåan IK Södra Dal står för 
motståndet.

– Det är en svår nöt. De 
vann serien i fjol och verkar 
vara på gång, men det är vi 
också så det kan bli en sevärd 
match.

Rune gläds självfallet åt 
att både poängmaskinen 
Sara Simonsson och back-
klippan Ewa Ani är tillbaka 
nästa match.

En som gjorde säsongs-

debut i lördags var 15-åriga 
Jenni Tikkanen. En fotska-
da har tagit tid att läka.

– Tikkanen blir en stor till-
gång. Hon gör en stabil insats 
mot Göteborg och visar att 
det finns potential. Det ska 
bli spännande att följa henne, 
säger Rune.

Även Lisa Persson gjorde 

comeback i målet, då Vero-
nica Svensson var borta. 
Hennes insats var fullt god-
känt, notera att tre av målen 
kom med Lisa på bänken.

På minussidan förutom 
alla missade målchanser finns  
förnärvarande en hög felpro-

cent i passningsspelet.
– Det måste vi jobba hår-

dare med, där har vi en stor 
förbättringsmöjlighet.

Ledarstaben öste också 
beröm över Linda Karls-
son som för dagen spelade 
center i förstakedjan – taggad 

till tusen.
Mer av den varan och 

Södra Dal får se upp!

2008  |   vecka 47  |   nummer 40  |   alekuriren 21SPORT

Smärtsam derbyförlust för Surtes damer

Trångt värre framför kassen. Surte kom som vanligt till många lägen, men alltför sällan resulterade det. Sofie Karlsson var 
en av många anfallare som gick mållös av banan i lördags.      Foto: Allan Karlsson

lördag 29 november 11-15
JulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknad

Snart dags för Repslagarmuseets

Barnaktiviteter
Tomten

Korvgrillning - glögg - adventskaffe

Ett 30-tal hantverkare visar och säljer sina alster

Följande butiker från Älvängen medverkar: ICA, Jysk, Axums, 

Älvängens skor, Blåtunga samt  Smyckeriet (Lerum)

Massor med erbjudande och fynd!!!

Julklappslotteri med vinster från alla hantverkare och butiker.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Totalt överkörd, men i positiv 
bemärkelse för IBF Göteborg 
som skickade in både boll och 
spelare i mål.

Foto: Allan Karlsson

- Älska handboll- Älska handboll

Älvängens Kulturhus 

www.klubben.se/alehf
Sponsor

19/11 kl 19.00 – A-fl ickor

Ale HF – Kungälv
20/11 kl 18.30 – Herr div 3

Ale HF – Alingsås
23/11 11.30 Herrjunior Ale HF – Hallby

23/11 12.45 Damjunior Ale HF – Brätte
23/11 14.00 Herr div 6 Ale HF – OldRIK

INNEBANDY
Surte IS IBK – IBF Göteborg 3-7
Mål SIS: Malin Eriksson 2, Malin Pet-
tersson 1. Matchens kurrar: Malin 
Eriksson 3, Malin Pettersson 2, 
Jonna Leek 1.

BASKET
Resultat från Ale Basket:
F-93 – Borås Basket 76 -33 
Marbo – HU 14 A 58-66
Varbergs Basket – F-92 81-57  
Brahe Basket – P-95 53-105
Kungsbacka Knights – P-91 79-74

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 11 nov 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          139
2. Torsten Johansson/Tage Jonsson  126
3. Elsa Persson/Rickard Johansson  122
4. Nils Lindström/Stig Christensson  119
5. Ole J Jensen/Per-Sture Wanneblad   118
6. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   114


