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Förtjusande bra efter paus Innebandy, damer div 1 södra
Stanstad – Surte IS IBK 4-2 
(1-1,2-1,1-0)
Mål SIS: Maria Hagelqvist, Maria 
Larsson. Matchens kurrar: Malin Pet-
tersson 3, Maria Hagelqvist 2, Maria 
Larsson 1.

INNEBANDY

Pixbo Wallenstam 12 28 27
Olofströms IBK 12 35 25
IK Södra Dal 12 13 25
IBF Göteborg 12 14 24
Stanstad 12 13 24
FBC Göteborg 12 11 20
Färjestaden 12 7 13
Surte IS IBK 12 -11 12
Ingelstad Växjö 12 -14 6
Ljungby 12 -96 0

Allsvenskan, södra
Ale-Surte BK – Tjust Bandy 8-2 
(3-2)
Mål Ale: Johan Grahn 2, Kalle Ahlgren 
2, Joakim Bäckström 2, Fredrik 
Korén, Tommy Jönsson. Matchens 
kurrar: Joakim Strömbäck 3, Fredrik 
Korén 2, Jens Samuelsson 1.

Ale-Surte 10 36 17
GAIS 10 13 14
Frillesås 10 24 13
Lidköping 10 9 12
Nässjö 10 5 12
Stjärnan 10 -4 12
Blåsut 10 -18 7
Tjust 10 -22 5
Jönköping 10 -16 4
Otterbäcken 10 -27 4
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Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Banér 28-25 (12-13)
Mål Ale: Fredrik Berggren 7, Joakim 
Samuelsson 6, Jonas Ahlberg 5, 
Peter Welin 4, Anton Thunberg 2, 
Markus Hylander 2, Martin Ohlsson, 
Fredrik Johansson 1 vardera. Mat-
chens kurrar: Joakim Samuelsson 2, 
Peter Welin 1.

Alingsås 11 99 17
Önnerediterna 11 69 14
ÖHK Göteborg 11 34 13
Banér 11 -21 12
Särökometerna 11 14 10
Nordpoolen 11 8 10
Ale 11 3 10
Rya 10 -20 10
Fjärås 11 -65 6
Torslanda 10 -62 5
Bjurslätt 10 -59 0

Division 5 damer
Ale HF – Banér 24-4 (10-1)
Mål Ale: Filippa Haaga 8, Johanna 
Sjöholm 4, Maria Rannikko 3, Sofia 
Pettersson 2, Amanda Franzén 2, 
Camilla Alexandersson 2, Madelaine 
Fjellström, Alexandra Lorensson, 
Sandra Päkkilä 1 vardera. Matchens 
kurrar: Zannah Larsson 2, Filippa 
Haaga 1.

BOHUS. Spelet gick på 
kryckor i första halvlek.

Det gjorde inget 
– Ale-Surte BK åkte 
ifrån Tjust Bandy efter 
paus.

Segern blev lika över-
tygande som serieled-
ningen nu är.

Hemmalaget fick en dröm-
start med 2-0 efter sex minu-
ter. Tommy Jönsson pricka-
de in 1-0 på hörna och Kalle 
Ahlgren spelades fri av David 
Eriksson. När Tjust dessut-
om fick en man utvisad spe-
kulerade de flesta i nytt mål-
rekord i Ale Arena. Dessvärre 
såg även Ale-Surtes kelgrisar 
segern som klar och slog av 
på takten. Istället för att göra 
ett ointagligt ryck i nume-
rärt överläge tog Tjust vara 
på Ale-Surtes tillfälliga pas-
sivitet. Trots att de spelade 
med två syndare på botbän-
ken under nästan tio minuter 
hade gästerna reducerat till 3-
2 innan pausvilan. Ale-Surtes 
tredje projektil skickade mål-
kungen, Johan Grahn, in.

Det grymtades på läk-
tarplats i halvtid. Ale-Surte 
borde hade lite onödigt släppt 
in Tjust i matchen. En halvlek 
senare var alla nöjda. Hem-
malaget knockade smålän-
ningarna med 5-0 och fram-
för allt spelmotorn Joakim 
Strömbäck visade vägen med 
två fullträffar.

Högt tempo
Per-Anders ”Nöne” Gus-
tafsson, mentor åt Ale-Surtes 
lagledning, var mycket nöjd 
med de sista 45 minuterna.

– Killarna maler på i ett 
tämligen högt tempo, vilket 
tröttar ut Tjust. Det visar att 
vi är bra förberedda fysiskt. 
Sedan borde vi självklart ha 
avgjort redan i första halvlek, 
men vi tog inte vara på alla 
de chanser som vi spelade oss 

fram till, säger ”Nöne” efter 
slutsignalen.

Efter en halv säsong i Ale 
Arena är han imponerad av 
vad han har sett.

– Det finns ett genuint en-
gagemang i klubben. Det är 
inte bara spelarna som vill ut-
vecklas, utan organisationen 
runt laget är också bra. 

Ett kommande kvalspel vill 
”Nöne” egentligen inte prata 
om. Det återstår åtta matcher 
och flera av dem är svåra.

Otterbäcken borta
– Närmast väntar Otterbäck-
en borta och de har äntligen 
fått egen is att träna på. Det 
har gett resultat och plötsligt 
har de vunnit två raka mat-
cher. Vi har även Lidköping 
kvar borta, säger han.

”Nöne” som tillhör Sve-

riges mest rutinerade elitträ-
nare i bandy efter många år 
ibland annat Villa och Vetlan-
da vet självklart vad som skil-
jer en allsvensk klubb från 
elitserien.

Pengar krävs
– Pengar! säger han kort och 
fortsätter:

– Du måste ha en stabil 
ekonomisk plattform annars 
har du inget i elitserien att 
göra.

Spelare och ledare öser 
beröm över ”Nöne” Gustafs-
sons närvaro.

– Han är enormt kunnig 
och kan lära alla något, säger 
Kalle Ahlgren på frågan om 
”Nönes” betydelse.

Själv vill han tona ner sin 
vikt.

– Alla tillför något, men är 

det någon som ska hyllas för 
lagets framgångar så här långt 
så är det Göran (Adolfsson). 
Det är han som sköter mark-
jobbet och genomför alla trä-
ningar på ett bra sätt. Att vi 
är fysiskt väl förberedda är 
hans förtjänst. Det är han 
som håller ihop det här. Jag 
försöker stötta så gott det går, 
menar Per-Anders ”Nöne” 
Gustafsson.

Misstänkt influensa
Oroande i Ale-Surte är att 
flera spelare klagat över miss-
tänkt influensasymptom med 
feber och krånglande magar.

– Det gör dagens insats än 
mer imponerande. Jag tycker 
Joakim Strömbäck visar klass 
idag, men han har mer att 
bevisa. Ibland blir det lite 
för omständigt. ”Jocke” är 

en nyckelspelare om vi ska 
lyckas i ett eventuellt kval. 
Johan Janebrink kämpar för 
laget och som vanligt är våra 
forwards Grahn och Ahlgren 
sylvassa, ansåg ”Nöne” efter 
en ny klar seger.

Glädjande besked kom 
också från Ale-Surtes styrel-
se som meddelade att Tommy 
Jönsson, backlånet från andra 
sidan älven, stannar säsongen 
ut. Andreas Linde har sam-
tidigt förlängt sitt kontrakt 
med ytterligare två år.

Joakim Strömbäck höll i dirigentpinnen efter paus. Spelmotorn ledde Ale-Surte BK till en komfortabel seger hemma mot 
Tjust med hela 8-2. Strömbäck själv gjorde två mål och var planens gigant.

LUND. Ett skade- 
och sjukdomsdrab-
bat Surte IS damer 
svarade för en hero-
isk insats i bortamötet 
med Stanstad.

Dessvärre blev belö-
ningen en hedersam 
förlust.

Nu är laget plötsligt 
under strecket och på 
väg ner i division två.

Bortamatchen mot Färjesta-
den, precis ovanför strecket, 
nu på lördag blir av nyck-
elkaraktär. Helgens förlust 
mot Stanstad borde skapa 
oro i Surtelägret, men det 
verkar snarare vara tvärtom.

– Det var en fröjd att se 
samtliga spelare idag. Många 
växter flera klasser och vi 
hade länge chansen att både 
ta poäng och vinna matchen. 
Det såg väldigt bra ut. Tje-

jerna är rejält på gång nu, 
säger tränaren, Bjarne We-
senlund.

Etablerade spelare som 
Malin Eriksson, Sara Si-
monsson, Linda Karls-
son, Sofie Karlsson och 
Jenni Tikkanen saknades 
mot Stanstad. Det föran-
ledde stora förändringar i 
laget. Förändringar som nu 
kommer att bli permanen-
ta, så lyckade var schackdra-
gen. Malin Pettersson och 
Jonna Leek flyttades upp 
från sin backpositioner för 
att istället spetsa till anfalls-
spelet.

– Jonna har spelat for-
ward tidigare och hade inga 
problem att hitta rätt. Malin 
Pettersson gjorde debut som 
center och var bäst på plan. 
Hon har en unik blick för 
spelet och en bra teknik. Vi 
får ut mycket mer av Malin 
som center, så hon lär bli 

kvar på den positionen, be-
rättar Bjarne Wesenlund.

Två debutanter
Surte presenterade också 
två debutanter. Sofia Lund-
gren, en rutinerad Skellef-
teåback, imponerade stort 
på lagledningen liksom lär-
lingen Emma Asplund som 
fick göra A-lagsdebut. Maria 
Hagelqvist och Maria Lars-
son blev lagets målskyttar, 
men svarade också för hel-
gjutna insatser. Trots alla 
enskilda prestationer blev 
det förlust. 4-2 satt förvisso 
i öppen kasse.

– Vi har inte flytet helt 
enkelt, men tjejerna ska 
hyllas för en suverän atti-
tyd matchen igenom. Nu 
är vi under strecket i tabel-
len, men jag känner mig väl-
digt lugn. Det här laget har 
så mycket i sig att jag vet att 
vi kommer att reda ut det här, 

säger Bjarne.
Till lördagens nyckel-

match återkommer med stor 
sannolikhet poängmaskiner-
na Malin Eriksson och Sara 
Simonsson. Även  Linda och 
Sofie Karlsson bör vara till-
gängliga. Däremot får Surte 
klara sig utan målvakten Ve-
ronica Svensson, som har 
varit förstavalet under större 
delen av hösten. På grund av 
utlandsvistelse blir det inget 
mer spel för hennes del i vår. 
Därför var det särskilt tack-
samt att Jonna Salo klev in 
och gjorde en supermatch 
mot Stanstad.

– Hon har visat storform 
senaste tiden, så på den po-
sitionen finns det inget som 
oroar, säger Wesenlund och 
hänvisar samtidigt till Lisa 
Persson.

För att få Surte att vända 
trenden och bli ett vinnan-
de lag igen kommer ett antal 

omdisponeringar att ske. Att 
låta Jonna Leek och Malin 
Pettersson spela i anfallet 
låter spännande, frågan är 
vilka fler trumf som Wesen-
lund har att spela ut.

Korten kommer tveklöst 
att synas den kommande 
tiden och i potten ligger nu 
en plats i division ett...

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte föll – nu väntar nyckelmatch på lördag

– Ale-Surte skrinnade enkelt ifrån Tjust i Ale Arena

FOTBOLL
Alecupen damer
Skepplanda – Ahlafors IF 0-2
Kommentar: Ahlafors damer skrällde 
i Alecupen. På förhand redan givna 
mästarna, Skepplanda BTK, fick sig 
en näsbränna. Ahlafors vann den 
avgörande matchen med överty-
gande 2-0. Det nyblivna division två 
laget med Stig Persson i spetsen har 
en del att tänka på i vinter.

Division 3
LN-70 – Töreboda 0-31
Uddevalla – LN-70 22-0
Kommentar: Efter LN-70:s festliga 
invigning av nya Gårdahallen har 
laget åkt på en rejäl bakmälla (se 
resultat ovan). De som trodde att 
laget var på gång efter imponerande 
7-9 mot Trollhättan HC i hemma-
premiären har fått tänka om. Än 
återstår mycket arbete, trots att 
hallen är klar...

ISHOCKEYMalin Pettersson.


