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GÖTEBORG. Surte IS 
innebandydamer är nu 
riktigt illa ute.

Efter uddamålsför-
lusten borta mot IBF 
Göteborg är laget på 
väg ur division ett.

– Det kan bli en mål-
skillnadsaffär så för 
oss gäller bara full gas. 
Vi börjar med att bese-
gra IK Södra Dal på 
lördag, hälsar en frus-
trerad Surtetränare, 
Bjarne Wesenlund.

Förväntningarna var stora 
inför nyckelmatchen borta 
mot IBF Göteborg. Efter 
senaste hemmavinsten mot 
FBC Göteborg hoppades 
lagledningen att Surte IS 
hade hittat formen och gnis-
tan inför den viktiga serieav-
slutningen.

– Jag var övertygad om 
att vi skulle vinna idag. Istäl-
let går tjejerna in och spelar 
huvudlöst i förstaperioden. 
Vi gör vår sämsta insats i år 
under de inledande tjugo mi-
nuterna. Göteborg får göra 
tre billiga mål och vi preste-
rar i princip ingenting, berät-
tar Bjarne Wesenlund.

Ett rejält snack i period-
vilan ändrade helt på match-

bilden. Plötsligt visade Surte 
en helt annan inställning och 
med tvåmålsskytten Sara Si-
monsson på hugget, lycka-
des laget både reducera och 
kvittera i andra perioden. 
Surte hade på de två inledan-
de perioderna gjort både sin 
sämsta och bästa period för 
året. Matchutvecklingen var 
därför omöjlig att förutse.

Orkade inte vinna
– Men inte trodde jag att 
vi skulle falla igenom igen. 
Vi kopplade av och verka-
de nöjda med att ha hämtat 
upp tremålsunderläget från 
första perioden. Vi orkade 
inte vinna matchen, vilket 
är konstigt eftersom vi hade 
så mycket att spela för, säger 
Wesenlund.

IBF Göteborg tog på nytt 
ledningen med 4-3 och 5-3. 
Denna gång lyckades bara 
Surte redu-
cera en gång 
och förlus-
ten blev sedan 
ännu tyngre 
då övriga re-
sultat förmedlades. Samti-
digt lyckades nämligen Fär-
jestaden mycket överras-
kande besegra serieledande 
Pixbo-Wallenstam och bytte 

därmed plats med Surte.
– Enligt de rapporter vi har 

fått åkte Pixbo till Öland med 
ett b-betonat lag. Bonuspo-
ängen som Färjestaden lyck-
ades ta i förlängningen kan 

bli avgöran-
de. Det gäller 
för oss att för-
hindra det. Vi 
har IK Södra 
Dal, Ljung-

by och Pixbo kvar. Självklart 
kan vi ta full pott, men inte 
ens det räcker för gör Fär-
jestaden samma sak kommer 
det att bli målskillnaden som 

avgör. Vi har jumbon Ljung-
by i sista omgången, då gäller 
det att målskyttet har kommit 
igång, spekulerar Bjarne We-
senlund.

Dramatik
Dramatiken i damettan fort-
sätter på lördag, då Surte 
tar emot IK Södra Dal i Ale 
gymnaisum. Matchen spelas 
redan klockan elva på förmid-
dagen.

– Eftersom Skolcupen i 
innebandy pågår den helgen 
kunde vi bara välja mellan en 
tidig eller mycket sen match-

start. Vi valde en tidig, säger 
Surte damansvarige, Stefan 
Forsberg.

För det gästande skånela-
get betyder det mycket tidig 
uppstigning för att hinna 
fram i tid.

– De har utnyttjat den här 
möjligheten mot oss och nu 
är det vår tur, men visst, de 
blev inte jätteglada över be-
skedet, erkänner Forsberg.

Just nu känns det nödvän-
digt att använda alla medel 
för att rädda kontraktet i di-
vision ett.

Surte under strecket
– Dyr förlust mot IBF Göteborg
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Lagledningen i Surte IS IBK, Bjarne Wesenlund och Rune Engström, har en del att fundera på 
inför de tre avgörande matcherna.       Arkivbild: Allan Karlsson

INNEBANDY
Division 1 södra damer
IBF Göteborg – Surte IS 5-4 (3-0,0-3,2-1)

INNEBANDY!
Lördag 14 februari kl 11 i Ale gymnasium – Obs tiden!
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SURTE. Carolina Björ-
kner, 26, lämnade 
Surte i år för spel i elit-
serien och Pixbo.

Inför den dramatiska 
avslutningen i division 
ett återvänder super-
skytten.

– Det känns viktigare 
att hjälpa Surte än att 
sitta på bänken i Pixbo, 
säger Carolina.

Bättre sent än aldrig. Caroli-
na Björkner har stått i kontakt 
med Surte sedan i julas, men 
övergången drog ut på tiden. 
Inför mötet med IBF Göte-
borg blev hon klar för sin ti-
digare klubb och levererade 
omedelbart. Carro gjorde ett 
av Surtes fyra mål, men det 
räckte dessvärre inte.

– Det här laget borde vara 
med och slåss bland topp-

tre, men jag tror det är en 
fråga om attityd och inställ-
ning. Hade alla gjort jobbet 
i tre perioder hade vi vunnit 
även i lördags, menar Caroli-
na Björkner.

Flytten till Pixbo har ut-
vecklat henne både som män-
niska och innebandyspelare. 
Tiden i elitserien är defini-
tivt inget hon ångrar.

– Absolut inte. Nu vet jag 
vad som krävs och även om 
jag har blivit bättre på mycket 
räckte det inte för att bli helt 
ordinarie i laget som nu för-
bereds som bäst inför slut-
spelet. Vi tränar fyra gånger 
i veckan och när det är mat-
cher spelar vi både lördag 
och söndag. Det tar enormt 
mycket tid och då måste det 
kännas att det är värt det, men 
får du mest nöta bänk då finns 
det roligare saker att göra, 

förklarar Carolina.
För tillfället är Surte under 

strecket och hotas av ned-
flyttning, något som Björkner 
inte tror blir verklighet.

– Vi grejar det här om alla 
kliver fram och slutar tro 
att Sara (Simonsson) och 
Malin (Eriksson) ska lösa 
det för oss.

Surtetränaren Bjarne We-
senlund är självklart nöjd 
med det sena förvärvet.

– I Carolina har vi fått 
ytterligare en klasspelare. 
Framför allt har hon ett fruk-
tat skott. Sedan känner hon 
mycket för föreningen, vilket 
är viktigt i detta prekära läget, 
säger han.

Kan denna något försena-
de julklapp rädda Surte kvar 
i ettan? Ja, förutsättningarna 
försämras då rakt inte...
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Björkner tillbaka i Surte
– Tröttnade på bänken i elitserien

Carolina Björkner är tillbaka i Surte IS IBK efter sin tillfälliga utflykt till elitserien och Pixbo. 
Den forna lagkaptenen kan bli tungan på vågen när den dramatiska avslutningen på division 
ett södra ska avgöras.       Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Torslanda 34-20 (14-11)
Mål Ale: Fredrik Berggren 8, Mikael 
Forsberg 8, Joakim Samuelsson 6, 
Anton Thunberg 4, Marcus Hylander 
3, Andreas Ullman 2, Erik Johansson, 
Nicolas Myrén, Fredrik Johansson 
1 vardera. Matchens kurrar: Mikael 
Forsberg 2, Joakim Samuelsson 1.
Damer Div 4 Västra
Strömdstads HK - Nödinge 3-24
Målskyttar: Caroline Karlsson 8, Sara 
Andreasson 5, Elina Mathiasson 4, 
Jessica Petersson 3, Carolina Rosen-
qvist 2, Jennifer Justesen 1, Micha-
ela Sjöstrand 1
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Sara Andreasson 1.

Division 1 södra damer
IBF Göteborg – Surte IS 5-4 (3-
0,0-3,2-1)
Mål SIS: Sara Simonsson 2, Carolina 
Björkner, Malin Eriksson. Matchens 
kurrar: Sara Simonsson 3, Sandra 
Svensson 2, Malin Pettersson 1.

Olofström          15 42           32
IBF Göteborg 15 18 32
Pixbo Wallenstam 16 24 31
IK Södra Dal 15 17 31
FBC Göteborg 16 9 28
Stanstad 15 9 28
Färjestaden 15 3 17
Surte IS IBK 15 -5 17
Ingelstad Växjö 15 -12 11
Ljungby 15 -105 0
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