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Fortsatt tungt för Surtes damer

HÅLANDA. Nu  har hon 
bestämt sig.

Det blir en fortsatt 
satsning för rullstolså-
kerskan Gunilla Wal-
lengren.

– Jag har fått ny 
färsk motivation och 
känner att jag inte är 
färdig ännu, säger Wal-
lengren till Alekuriren.

Beskedet dröjde, men i förra 
veckan bestämde sig Hå-
landas superstjärna, Gunilla 
Wallengren, att hon fortsät-
ter sin idrottskarriär. Miss-
lyckandet i Paralympics har 
hon lagt bakom sig.

– Jag har haft lång tid att 
fundera och nu är jag färdig. 
Frustrationen som jag kände 
efter Paralympics har jag 
lagt åt sidan. Det var viktigt 
såväl mentalt som fysiskt att 
få en lång sammanhängande 
period av återhämtning. Det 
har känts så gott, säger Gu-
nilla Wallengren.

Knappast någon kan ha 
undgått det öde som drabba-
de Wallengren på Paralym-
pics i Peking. Efter år av för-
beredelser tog det tvärstopp 
redan i den första starten. Gu-
nilla var inblandad i en otäck 
krasch på 5 000-metersfina-
len. Hon ådrog sig en hjärn-
skakning, ett igenmurat öga 
och rejäla skrapsår. Låt vara 
att hon kom tillbaka senare i 
veckan, men naturligtvis om-
töcknad och stukad efter det 
som hade hänt.

– Nu har jag smält in-
trycken och blickar framåt. 
Om satsningen kommer att 

sträcka sig över Paralympics 
i London 2012 vet jag emel-
lertid inte. Jag tänker ta ett 
år i taget, säger Gunilla och 
fortsätter:

– Jag har ett grymt sug nu 
och det ska bli jäkligt kul att 
komma igång med träningen 
igen. Jag ska satsa 120 pro-
cent, något annat finns inte.

Hur ser den närmaste 
framtiden ut?

– Det blir stolsträning i 
kombination med styrke-

träning. I mitten av decem-
ber har vi ett landslagsläger i 
Karlstad och då får vi infor-
mation om vad för tävling-
ar som står på programmet. 
Jag vet att VM i Indien 2009 
ligger med i planen.

Till sist, vad önskar du 
dig i julklapp?

– Det var en jättesvår fråga. 
Det är att mina drömmar ska 
slå in. Vilka de är håller jag 
dock för mig själv.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren 
fortsätter sin satsning

Gunilla Wallengren rullar vidare mot nya mål. I förra veckan 
tog hålandatjejen beslut om att fortsätta sin idrottskarriär.

Arkivbild: Jonas Andersson
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• Lekar och dans kring granen
• Lennart Torstensson underhåller
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

MÖLNLYCKE. Målskyt-
tet spökar för Surtes 
innebandydamer.

Mot Pixbo/Wallen-
stam tvingades laget 
inkassera fjärde raka 
förlusten.

– Det är tungt just 
nu, erkänner surte-
coachen Rune Eng-
ström.
Surte IS IBK har gjort minst 
mål i serien. Mer än hälften 
av målen har Malin Eriksson 
och Sara Simonsson svarat 
för. Det vet naturligtvis mot-
ståndarna som redan efter 
tolv minuter 
fick Malin Er-
iksson att kasta 
in handduken.

– Jag säger 
inte att de 
medvetet går in för att skada 
Malin, men alla lag spelar ex-
tremt tufft mot henne efter-
som de känner till hennes 
kvaliteter, menar Rune Eng-
ström.

Sara Simonsson kom inte 
till spel för tredje matchen i 
rad.

– Hon har problem med en 
ryggskada och självklart på-
verkas vi när båda våra främ-

sta målskyttar är borta. Det 
skulle vilket annat lag som 
helst göra, säger Engström 
som ändå tycker att Surte 
skapar tillräckligt vassa chan-
ser för att göra mål.

– Vi måste fortsätta träna 
avslut. Bara i tredje perioden 
brände vi tre frilägen, där ska 
det vara mål oavsett om du är 
notorisk målskytt eller inte.

Pixbo gav Surte en kall-
dusch med 1-0 i första minu-
ten. Från läktarhåll såg det 
billigt ut.

– Två av målen ska vi inte 
släppa in, men det är tillfäl-
ligheter. Jonna Salo i målet 

var skymd och 
då är det svårt, 
förklarar Eng-
ström.

Han fick 
se offensive 

backen och tidigare poäng-
maskinen, Jonna Leek, ta sig 
fram i fjärde minuten. Det vill 
sig så väl att hon till sist kunde 
slå in sin egen retur, 1-1.

Sen gick det fort. Linda 
Karlsson åkte ut för hög 
klubba och Pixbo gjorde 
snabbt 2-1. Ytterligare ett 
mål kom efter en snabb om-
ställning och strax därefter 
skadades Malin Eriksson.

Motgångarna fick inte 
Surte att ge upp. Det var 
stundtals mer kamp än skön-
spel som dessvärre inte re-
sulterade i något annat än ett 
baklängesmål. 4-1 spegla-
dae inte matchbilden. Spel-
mässigt var det jämnt i de två 
sista perioderna. Skillnaden 
var att Surte inte kom över-
ens med bollen i de avgöran-
de lägena.

Anförda av framför allt 
Sofie Karlsson etablerade 
Surte ett bra tryck mot Pix-
bomålet i sista perioden, men 
inte förrän i sista matchmi-
nuten gav det lön för mödan. 
Ann-Sofie Johansson, fick 
efter prickfritt försvarsspel, 
anteckna sig i målprotokollet 
för första gången i år.

Surte möter nu tabelljum-
bon, Ljungby, hemma på 
lördag i en så kallad "måste-
match". Då hoppas lagled-
ningen kunna ställa upp med 
både Malin Eriksson och Sara 
Simonsson i laget. 

Kanske borde också Jonna 
Leeks energi få sätta lite fart 
på Surtes anfallsspel?

Ann-Sofie Johansson gjorde sitt första mål för säsongen, då hon på egen hand tog sig från 
egen kasse och med ett slumpskott satte 2-5. Även Surtes första mål kom från en back, 
vilket oroar lagledningen. Det går troll i anfallarnas avslut och snart måste målskyttet 
lossna.                  Foto: Allan Karlsson

INNEBANDY
Division 1 södra damer 29 nov
Pixbo – Surte IS 5-2 (3-1,1-0,1-1)
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