
FÄRJESTADEN. Tre poäng 
borta mot Färjestaden var 
önskvärt.

Det blev en pinne efter 
ordinarie matchtid – och 
ytterligare en bonuspoäng 
efter 11 sekunders förläng-
ning.

Stor hjälte blev Sara 
Simonsson med fem mål 
och två assist.

Trots segern på övertid är Surtes 
daminnebandys fortsatta exis-
tens i division ett oviss. Laget är 
kvar under strecket, men har visat 
gryende form på sistone. Avslut-
ningen blir hög-
dramatisk. När-
mast väntar ett 
spännande derby 
mot FBC Göte-
borg som vann 
höstens möte 

med (7-2), men siff-
rorna speglade inte 
matchen.

– Jag är optimis-
tisk. Mycket har blivit 
bättre sen vi möttes 
senast. Mot Färjesta-
den hade vi en blän-
dande kedja i Sara Si-
monsson, Malin Pet-
tersson (som center!) 

och Malin Eriksson. Den var 
sylvass, säger tränare, Bjarne 
Wesenlund.

Av tabellen att döma är laget i 
starkt behov av en trepoängare. 

Det var man för-
visso redan i lör-
dags. Situationen 
var densamma 
för Färjestaden 
och därför präg-
lades matchen av 

nervositet.
– Vi fick jaga hela tiden, men 

tjejerna visade en härlig moral 
och gav aldrig upp. Vi är illa ute 
i andra perioden, när Färjestaden 
går från underläge 2-3 till ledning 
5-3. Vi har två spelare utvisade 
och orkar inte stå emot. Strax före 
pausvilan skickar Malin Eriksson 
in viktiga 5-4 och vi fick återigen 
kontakt i målprotokollet, berät-

tar Bjarne.
Den tredje perioden 

hann knappt börja innan 
Sara Simonsson slog till 
på nytt. Kvitteringen till 
5-5 hann knappt sjunka 
in förrän hemmalaget tog 
kommandot igen. Lagen 
följdes åt till 7-7. Förläng-
ningen var bara elva sek-
under gammal när Sara 
Simonsson, som då hade 
gjort fyra mål, slog till på 
nytt. Med sitt femte mål 

gav hon Surte en välbehövlig bo-
nuspoäng.

– Välförtjänt eller inte? Vi ber 
inte om ursäkt för poäng. Tjejer-
na har haft stolpe ut så mycket 
den här säsongen så förhopp-
ningsvis är det vår tur nu, menar 
Bjarne.

Nu återstår det fem matcher, 
varav tre på hemmplan. FBC 
Göteborg nu på lördag är en ny 
nyckelmatch. Sedan väntar näm-
ligen topplagen IBF Göteborg, 
IK Södra Dal och Pixbo/Wallen-
stam. I sista omgången har Surte 
att ta sig an jumbon Ljungby.
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Repslagarmuseet Älvängen

21.1-22.2

Vernissage onsdag 21.1 kl 18.00

www.repslagarbanan.se                0303 74 99 10

Fri entré

Nu startar 
vårterminen!

www.dansstudion.org

I Älvängen

Ale Aerobic & Dansstudio
 i samarbete med SISU

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB

Lördagen 28 februari 2009
Kl 1500 i klubbstugan

Ev. motioner skall vara 
styrelsen tillhanda 
senast 7 februari 2009

Hjärtligt välkomna!

Tel. 031-98 25 00 • www.ajrk.se

Göteborgsderby!
Lördag 24 januari kl 16.30 Ale gymnasium

Surte IS Surte IS vs  FBC GöteborgFBC Göteborg

Innebandy 
Damer
Division ett

Innebandy 
Damer

Division ett

Grunden BOIS
underhåller i pausen!

Fri entré mot uppvisande av denna annons! Klipp ur och ta med!

Grunden BOIS
underhåller i pausen!

Surte vann i förlängningen
– Avslutningen blir högdramatisk i innebandyns dametta

Innebandy, damer div 1 södra
Färjestaden – Surte IS IBK 7-8 
(1-2,4-3,2-2,0-1)
Mål SIS: Sara Simonsson 5, Malin 
Eriksson, Johanna Gratjova, Sofia 
Gäfvert. Matchens kurrar: Sara 
Simonsson 3, Malin Pettersson 2, 
Mailn Eriksson 1.

INNEBANDY

Pixbo Wallenstam 13 30 30
IBF Göteborg 13 16 27
Olofström 13 35 25
IK Södra Dal 13 11 25
Stanstad 13 13 24
FBC Göteborg 13 14 22
Färjestaden 13 6 15
Surte IS IBK 13 -10 14
Ingelstad Växjö 13 -16 6
Ljungby 13 -99 0

Sara Simonsson 
målade fem gånger 
och svarade dess-
utom för två mål-
givande pass. Ett 
hyggligt facit!
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INNEBANDY
Div 1 södra damer
Färjestaden – Surte IS 7-8 eft förl.

Bjarne Wesenlund, nöjd 
huvudtränare i Surte IS 
IBK.
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