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INNEBANDY!
Lördag 21 februari kl 16.30 i Ale gymnasium

Surte IS Surte IS vsvs Pixbo Wallenstam Pixbo Wallenstam
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Matchvärd:

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Surte IS – IK Södra Dal 6-3 
(0-0,3-2,3-1)
Mål SIS: Sara Simonsson 3, Malin 
Eriksson, Malin Pettersson, Sofia 
Eliasson. Matchens kurrar: Sara 
Simonsson 3, Jenni Tikkanen 2, 
Jonna Salo 1.
IBF Göteborg          16 19            35
Olofström 16 41 32
Pixbo Wallenstam 16 24 31
IK Södra Dal 16 14 31
FBC Göteborg 16 9 28
Stanstad 16 9 28
Surte 16 -2 20
Färjestaden 16 2 17
Ingelstad Växjö 16 -12 11
Ljungby 16 -104 3

NÖDINGE. Ett pressat, 
men mycket revansch-
suget Surte IS IBK säk-
rade tre viktiga poäng i 
jakten på ett nytt kon-
trakt i division ett.

Sara Simonsson sva-
rade för tre av målen 
och lagkapten Jonna 
Leek var stum av 
beundran.

– Hon är super! 
Taggad och tänd är hon 
den bästa jag har sett, 
berömde hon match-
hjälten.

Oj, vilken viktig seger! Gäs-
tande IK Södra Dal som är 
med i striden om seriesegern 
fick finna sig i att vara ett jagat 
byte i Ale gymnasium. Efter 
en mållös förstaperiod tog 
Surte kommandot med 1-0 
genom Sara Simonsson. Ett 
knallhårt skott från höger i 
målvaktens bortre burgavel. 
Södra Dal kvitterade förvis-
so bara några minuter senare, 
men Surte som var rejält 
på gång återtog ledningen 
genom Sofia Eliasson som 
fick öppet mål efter en geni-
alisk framspelning av Malin 
Eriksson. 

Gästerna jagade återigen 
ikapp, men Surte släppte 
aldrig greppet. Poängmaski-
nen Malin Eriksson bröt sig 
fram, fälldes, men fick fram 

bollen till Malin Pettersson 
som satte 3-2.

– Vi visar en suverän atti-
tyd och inställning idag. De 
fick aldrig chansen att känna 
sig lugna, menade lagkapten 
Jonna Leek.

I tredje perioden rivstar-
tade Surte och Malin Eriks-
son missade ett gyllene till-
fälle i inledningen. Det blev 
bra tändvätska, bara någon 
minut senre kom hon återi-
gen i skottläge och satte då 
upp bollen i krysset, 4-2. 
Skånskorna var inte uddlösa, 
men i Surtemålet storspelade 
Jonna Salo. 

Sara avgjorde
I mitten på sista perioden 
kom avgörandet. Sara Si-
monsson sköt först 5-2 från 
distans och 6-2 var sedan 
en härlig inbrytning fram-
för mål, där hon med rappa 
steg och fin teknik punktera-
de matchen.

– Hon är grym, konstate-
rade hemmatränaren, Bjarne 
Wesenlund som var helnöjd 
med lagets insats.

– Tjejerna är ju så här bra 
egentligen och därför blir 
man förtvivlad när de inte 
alltid visar upp vad de kan.

Varför Surtes suveräna 
damlag blandar och ger i årets 
serie är en gåta. Jonna Leek 
försökte förklara.

– Allt handlar om inställ-

ning. Vi har varit bekväma. I 
förra matchen mot IBF Gö-
teborg trodde vi  att det skulle 
lösa sig eftersom vi hade gjort 
en så bra match veckan innan 
mot FBC Göteborg. Idag dä-
remot var det laddat till tusen 
och lagom nervöst. Alla för-
stod allvaret.

Segern mot topplaget 
Södra Dal innebar att Surte 
tog klivet 
förbi Fär-
jestaden 
och ned-
flyttnings-
streck-
et. Jumbon 
Ljungby 
vann nämligen överraskande 
mot Färjestaden. Det bety-
der att Surte har avgörandet 
i egna händer, men på lördag 
väntar Pixbo Wallenstam.

– Vi kan ta dom om vi 
spelar som idag, lovar Jonna 
Leek.

Det klara segerresultatet 
var också en stor framgång 
för tränarduon Wesenlund/

Rune Engström som stän-
digt propagerar vikten av bra 
träningar.

Kanonträningar
– I veckan har det varit ka-
nonträningar med hög in-
tensitet, bra koncentration 
och framför allt – bra närva-
ro, sa Rune Engström före 
nedsläpp.

Surte 
ställde upp 
med två 
superked-
jor. "Sur-
tekedjan" 
med Malin 
Eriksson, 

Malin Pettersson och Sofie 
Karlsson samt "Skottlinjen" 
med Carolina Björkner, 
Sandra Svensson och Sara 
Simonsson.

Med normal utdelning i 
första perioden hade resulta-
tet blivit tvåsiffrigt. Sara Si-
monsson och Carolina Björ-
kner träffade målvaktsmas-
ken vid sex tillfällen. Surte 

behöll kylan och i de följan-
de perioderna kom också ut-
delningen.

– Vi gjorde en del omdis-
poneringar och taktiska jus-
teringar som gav resultat. Vi 
matchade rätt spelare mot 
deras vassaste uppställningar. 
Jag är imponerad av tjejernas 
sätt att genomföra matchen. 
De hanterade pressen och 
allvaret på ett fantastiskt bra 
sätt, menade Rune Engström 
som naturligtvis var nöjd med 
allt och alla.

Backlöfte
I det defensiva arbetet impo-
nerade målvakten Jonna Salo 
tillsammans med 16-åriga 
backlöftet Jennie Tikkanen 
som även var ett hot framåt. 
Jösses, vad hon kommer att 
bli bra!

Pixbo Wallenstam i årets 
sista hemmamatch blir ett 
nytt drama.

– Det ser bra ut, men inget 
är klart än. Förlust samti-
digt som Färjestaden vinner 

och dramat fortsätter... Nej, 
jag ser helst att vi avgör på 
lördag, avslutar Engström.

Kontraktet nära
– Surtes Supersara suverän i måstematchen mot Södra Dal

Jennie Tikkanen, 16, vass framåt och tät bakåt. Ett backlöf-
te som kan bli hur bra som helst. Mot Södra Dal tillhörde hon 
hemmalagets allra bästa.
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Sara Simonsson flög fram i Ale gymnasium. I ödesmatchen mot topplaget IK Södra Dal var hon helt suverän och noterades 
för tre mål.
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