
NÖDINGE. Surte IS IBK 
krossade jumbolaget 
Ljungby med hela 15-5.

Sju av målen prickade 
Malin Eriksson in.

– Hon håller elitse-
rieklass, säger Surtes 
matchcoach, Rune Eng-
ström.

Med sju mål och ett assist 
tangerade Malin Eriksson två 
rekord i daminnebandyns di-
vision ett, dels flest gjorda 
mål dels flest poäng i en och 
samma match.

– Det var dags nu. Vi var 
ruggigt revanschsugna efter 
de senaste matcherna och 
jag har inte gjort några mål 
på ett par matcher, så det var 
läge, kommenterade måld-
rottningen själv urladdning-
en direkt efter slutsignalen.

Rekord i mängder, men 
sitt personbästa kom hon 
inte åt.

– Nej, jag tror att jag gjorde 
åtta mål i en match i tvåan, 
men sju är okej det också...

Väl pålästa
Att det har gått lite trögt på 
sista tiden beror mycket på 
att Surte har mött de bättre 
lagen i serien och dessa är väl 
pålästa. De vet att Malin Er-
iksson måste stoppas till varje 
pris. Ljungby hade inte läst på 
läxan lika bra.

– Eller så förmådde de helt 
enkelt inte att stoppa henne. 
När Malin är så het som idag 
är det få försvarare, om ens 
i elitserien, som kommer åt 
henne, menar Rune Eng-
ström.

Tabelljumbon fick kapi-
tulera redan efter knappt två 
minuter. 1-0 
satt välplace-
rat i vänstra 
krysset. Det 
gjorde också 
2-0 efter tolv 
minuter – och 
3-0 efter 18 minuter.

– Jag siktade där. Vänst-
ra krysset brukar vara lättast 
att sätta, men egentligen ska 
skotten sitta lite lägre. Det är 
svårare för målvakten, säger 
Malin Eriksson om sina pro-
jektiler.

Surte vann skotten i första 
perioden med 18-1 och 
matchbilden påminde om 
konstant powerplay.

Tappade fokus
I början av andra perioden 
tappade hemmalaget fokus 
och gästerna fick kontakt. 
Efter fem minuter stod det 
4-3. Surtes mål av, ja ni vet 
vem.

– Vi spelade inte bra under 
första halvan av mittperio-
den, men vi lyckades ta oss 
samman igen. Eva Anis 5-3-
mål var viktigt och sen gjorde 

ju Malin ett par till, kommen-
terar Rune Engström match-
utvecklingen.

Imponerande att se
Surte varvade upp efter svack-
an och Malin Eriksson pang-
ade in sitt femte och sjätte mål 
för dagen. Innan andra peri-

oden var över 
stod det 10-
4 på tavlan. 
Glädjande 
var också Sara 
Simonssons 
comeback 

efter skada.
– Hon kommer in och gör 

en kanonmatch direkt. Det 
är imponerande att se, säger 
Rune Engström.

Innan lördagens pang-
pang-föreställning hade 
Surte bara gjort 20 mål på åtta 
matcher. Nu har de nästan 
fördubblat den målskörden. 
Även om Malin Erikssons 
sju mål präglade eftersnacket 
fanns det mycket annat som 
gladde lagledningen.

Flera målskyttar
– Att flera spelare som inte 
har gjort mål på länge äntli-
gen fick anteckna sig i proto-
kollet är betydelsefullt på sikt. 
Linda Karlsson och Sofia 
Gäfvert som båda gjorde mål  
går förhoppningsvis stärk-
ta ur det här, hoppas Rune 
Engström.

15 mål kunde faktiskt ha 
blivit ännu fler. Trots åtskil-
liga powerplay lyckades Surte 
bara göra ett mål i numerärt 
överläge.

–Vi får inte till det riktigt 
där än och därför valde vi att 
trots stor ledning ta ut mål-
vakten för att få öva power-
play i skarpt läge, säger surte-
tränaren som dessvärre bara 
fick se gästerna reducera i 
tom bur.

På rätt väg
Efter halva serien ligger Surte 
precis ovanför strecket. Nu 
vänder serien och på lördag 
väntar Ingelstad/Växjö i en 

ny nyckelmatch.
–Det känns som att vi är 

på rätt väg. Tjejerna har inte 
hängt med huvudena även 
om resultaten har gått emot 
oss. Det är bara fortsatt hårt 
arbete som gäller och jag är 
övertygad om att vi kommer 
att få utdelning, spår Rune 
Engström.

Roligt innebandyår
Det 15-åriga backlöftet, Jenni 
Tikkanen, spelade hela mat-
chen. Här finns en dimensi-
on till som Surte kan få stor 
nytta av när vi går in i andra 
halvan på serien. Skulle dess-
utom Sofie Karlsson plöts-

ligt få hål på målnollan och 
belönas för sitt enorma slit 
kan det fortfarande bli ett rik-
tigt roligt innebandyår.

Malin Eriksson fick själv-
klart mottaga pris som bästa 
hemmaspelare. Troligtvis ett 
av de lättaste beslut som se-
kretariatet har tagit.

Fotnot: Ljungby har förlorat stort 
tidigare i år. Färjestaden vann 
med hela 19-0.
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Elitserieklass
Malin Eriksson tangerade målrekordet i i damettandamettan

Målhungrig. Malin Eriksson var stekhet i matchen mot tabelljumbon, Ljungby, som besegra-
des med hela 15-5 efter sju mål av Surtes poängfabrikör nummer ett. Hon passade också 
fram till Linda Karlssons 12-4.

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 6 dec, Ale gym

Surte IS – Ljungby 15-5 (3-0,7-4,5-1)

LÖDÖSE. Tiden är äntli-
gen inne.

På fredag spelar LN-
70 HC sin första his-
toriska hemmamatch i 
den nya ishallen.

– Klubben har svarat 
för ett enormt bra 
arbete, berömmer Upp-
levelsenämndens ord-
förande, Anders Wallin 
(fp).

Tanken var att isen skulle 
ligga blank i Gårdahallen 
redan i söndags, men en cir-
kulationspump hängde sig 
och grusade de planerna. Is-
tället fick de 30-talet ideellt 
arbetande föreningsmed-
lemmarna ägna sig åt andra 
arbetsuppgifter, som bland 
annat att fixa avbytarbåsen, 
ordna med högtalaranlägg-
ningen och snickra färdigt 
sekretariatet.

– Det finns ett oerhört en-
gagemang och nu börjar vi se 
resultatet av allt arbete, säger 
Leif Olsson i Gårdahallens 
Ekonomiska Förening som 
ansvarat för projektet.

Kommunalrådet Bjarne 

Färjhage (c) och Anders 
Wallin besökte Gårdahallen 
i söndags för att göra en av-
stämning med LN-70:s re-
presentanter och försäkra sig 
om att läget var under kon-
troll.

– Is gör vi på måndag och 
på fredag spelar A-laget sin 
första hemmamatch mot 
Borås. Nu är det inget som 
ska kunna gå fel, säger Leif 
Olsson.

Den officiella invigningen 
av den nya ishallen i Lödöse 

låter dock vänta på sig. En 
namnavtäckning är planerad 
till den 25 januari i samband 
med att LN-70 står som ar-
rangör för GP-pucken.

– Fram till dess är Gårda-
hallen det namn vi använder 
oss av, säger Philippe van 
Assche.

Nedsläpp på fredag sker 
klockan 19.30.

Historisk premiär i Gårdahallen

Philippe van Assche och Leif Olsson från Gårdahallens Eko-
nomiska Förening fick besök av kommunalrådet Bjarne Färj-
hage och Upplevelsenämndens ordförande Anders Wallin 
under söndagens arbetspass. På fredag spelas den första 
historiska matchen i den nya ishallen i Lödöse när LN-70 HC 
möter Borås.
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