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En vild svensexa och ett svidande 
nederlag i innebandy väcker Fredriks 
passion för manligt konstsim. Han 
försöker övertyga sina gamla polare 
att börja simma, då det finns en 
chans att få tävla med laget i VM. 
Men vägen dit är allt annat än 
enkel.

Matiné kl 15.00
Lasse-Majas Detektivbyrå

Kl 18.00
Australia

Allt flyter
Söndag 1 feb kl 18.00

Barntillåten. Entré 80:-

www.alefolketshus.se

Kommande sön 8/2

NÖDINGE. Med kniven mot 
strupen visade Surte IS 
innebandydamer gammal 
god klass.

Med segern över FBC 
Göteborg återtog Surte 
platsen ovanför det för-
hatliga strecket.

– Otrolig skönt. Nu ska 
vi hålla Färjestaden bakom 
oss, säger tvåmålsskytten 
Linda Karlsson.

Den utsatta tabellpositionen 
har gjort att varje match fått 
ödeskaraktär. Nu är det opera-
tion ”Rädda kontraktet i division 
ett” som gäller. Förra helgen 
lyckades Surtetjejerna ta en 
bonuspoäng genom seger i för-
längningen över värsta rivalen 
om platsen ovanför strecket. Då 
svarade Sara Simonsson för 
hela sju poäng, varav fem mål, 
men i lördags höll febern henne 
kvar i sängen.

– Vi har inte haft något större 
flyt med sjukdomarna, konsta-
terade matchcoach Rune Eng-
ström före avspel, men tillade 
snabbt:

– Det här laget ska klara det 
här ändå.

Han visste inte hur rätt han 
skulle få. Det var nämligen ett 
heltänt hemmalag, där kollekti-
vet med inställningen en för alla 
– alla för en – som 
fällde avgöran-
det. Istället för 
de notoriska mål-
skyttarna Sara 
Simonsson och 
Malin Eriks-
son klev en annan måltrio fram. 
Sofia Gäfvert, Malin Petters-
son och Linda Karlsson gjorde 
två mål vardera.

– Jag har kanske inte gjort 
lika många mål som tidigare 
säsonger, men jag brukar alltid 
leverera när det gäller som mest. 
Den här matchen var oerhört 
viktig för oss och självklart var 
det roligt att få göra mål, menar 
Linda Karlsson.

Det började lite trevande 
och FBC Göteborg var nära att 
utnyttja en del gratischanser 

som ett spänt hemmalag bjöd på. 
Därför var 1-0-målet väldigt för-
lösande. Sofia Gäfvert stressade 
en Göteborgsförsvarare till ett 
självmål. En minut senare höll 
nyblivne centern, Malin Petters-
son, sig framme och hängde in 
2-0. Surte vann skotten överläg-
set i första perioden (10-5), men 

FBC Göteborg 
som aldrig gav 
upp lyckades ändå 
reducera till 2-1.

Precis som i 
matchinledningen 
började Surte 

andra perioden tafatt och ner-
vöst. En dryg minut tog det innan 
Göteborgslaget hade kvitterat 
på en sargretur. Det fungerade 
som en utmärkt tändvätska. Surte 
trampade plötsligt gasen i botten 
och publiken fick uppleva en 
urladdning av bästa sort. Under 
den följande kvarten gjorde hem-
malaget 4-0. Johanna Gratjovas 
3-2 satt invid stolpen, Sofia 
Gäfverts 4-2 var resultatet 
av ett suveränt inspel av 
poängdrottningen, Malin 
Eriksson. 5-2 och 6-2 

signerades Linda Karlsson inom 
loppet av en minut.

I den tredje perioden forma-
liserades saker och ting. Sofia 
Gäfvert och Malin Pettersson 
noterades för ytterligare varsitt 
mål. Det såg länge ut som om 
att Malin Eriksson skulle få gå 
mållös av plan, men när blott ett 
par sekunder åtstod fick hon tag 
på bollen, drog målvakten och 
punkterade matchen med sitt 9-3. 
Två målgivande passningar och 
ett mål blev Erikssons facit efter 
en dag då hon mest såg frustre-
rad ut. Imponerande och ett bevis 
på att hon tillhör seriens absoluta 
spjutspetsar.

– Malin känner press att alltid 
göra mål och det gjorde hon även 
idag till sist, men oavsett är hon  
starkt bidragande till segern. 
Hennes attityd och sett att jobba 
för laget är föredömligt. Det är 
en unik spelare, berömde tränare 
Bjarne Wesenlund efter mat-

chen och fortsatte:
– Samtidigt är det oerhört 

skönt för oss att andra får göra 
mål. Sofia Gäfvert och Linda 
Karlsson presterar på topp idag. 
Ska jag vara ärlig så tror jag att vi 
kan vinna resten av matcherna. 
När vi spelar som idag är vi svår-
slagna. De här tjejerna har så 
mycket i sig och det är en fröjd att 
äntligen få se dem visa sin kapaci-
tet på hemmaplan.

Surte är precis som de tidigare 
säsongerna som hetast när det 
närmar sig slutet.

Pris till bästa spelare gick till 
målvakten, Lisa Persson, som 
svarade för ett antal mycket kva-
lificerade räddningar.

En målgivande samling spelare. Från vänster: Linda Karlsson, Malin Pettersson, Malin Eriksson, Sofia 
Gäfvert och Johanna Gratjova bakom matchens lirare, målvakten, Lisa Persson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Skön skalp för stekheta Surte 

- Älska handboll- Älska handboll

VILL DU OCKSÅVILL DU OCKSÅ
SPELA HANDBOLL?SPELA HANDBOLL?
VI HAR VERKSAMHET FÖRVI HAR VERKSAMHET FÖR ALLAALLA ÅLDRAR ÅLDRAR
FÖR MER INFO RING:FÖR MER INFO RING:
Håkan 0706-254 992  F+P födda -00 + -01, P -97 + -98
Stefan 0708-289 070  Pojkar -99
Fredrik  0706-877 490  Flickor -97 + -98
Kjell 0708-188 571  Pojkar -96
Mikael  0704-499 510  Pojkar -95
Rickard  0704-320 048  Flickor -94 + -95+ -96
För information om övriga lag besök vår hemsida:
 www.klubben.se/alehf eller ring Kent 0704-385258.

MATCHER
Älvängens Kulturhus • 1 februari
kl 10.40 P-98 Ale HF – Banér
kl 11.30 P-98 Ale HF – Bjurslätt
kl 12.20 P-96 Ale HF – RIK
kl 13.10 A-pojk Ale HF – Varberg
kl 14.10 D div 5 Ale HF – Frillesås
kl 15.10 H div 6 Ale HF – Kortedala

Linda Karlsson levererar när det som bäst 
behövs. Två mål på en minut och dessutom en 
målgivande passning – ett godkänt facit.

Målskyttet har lossnat för Sofia Gäfvert. I lör-
dags stänkte hon in två snygga fullträffar och 
borde också fått assist till Göteborgs själv-
mål....då hon stressade backen till ett förödan-
de misstag.

PÅ LÄKTAREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Div 1 södra damer
Surte – FBC Göteborg 9-3 
(2-1,4-1, 3-1)

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

START 7 FEBRUARI  KL 12.00
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Alla 3:e & 4:e klasser

ANMÄL ER NU!
Mixade lag (minst 2 tjejer)

Minst 7 spelare (6 ute + 1 mv)
En anmälan per klass

VINSTSUMMA 500:-/klass

Anmälan senast 6/2
Skicka anmälan till  vaknacupen@gmail.com 

eller ring Håkan Persson på 0706-25 49 92


