
NÖDINGE. Budskapet 
gick fram, bara seger 
gällde.

Surtes damer gjorde 
5-0 på Pixbo Wallen-
stam innan matchuret 
nått nio minuter.

Vilken urladdning!

Surte IS innebandyklubb 
gjorde bästa tänkbara reklam 
för sporten i årets sista hem-
mamatch. När det har gällt 
som mest har damerna le-
vererat som bäst. Hotet om 
nedflyttning till division två 
blev en tydlig väckarklocka.

– Härligt 
att vi lycka-
des ta oss 
samman 
och visa 
vilket bra 
gäng vi är. 
Det är skan-
dal att vi strider för nytt kon-
trakt, när vi egentligen borde 
vara med i toppen. Tyvärr har 
vi varit för ojämna och haft 
otur med skador på nyck-
elspelare, summerade fyra-
målsskytten Sara Simons-

son.
Det var det tunga gardet 

som visade vägen i Surte. 
Laget gjorde 5-0 på 8:47 mi-
nuter i första perioden. Fyra 
av målen signerades Malin 
Eriksson, Carolina Björ-
kner och Sara Simonsson.

– Vi ska göra mål och idag 
hittade vi flytet. Det beror 
inte bara på oss utan när vi 
spelar som ett lag och släpper 
bollen i rätt läge skapas mål-
chanser. Dessa tog vi vara på 
idag, menade Sara.

I andra perioden fortsat-
te hemmalagets uppvisning. 

Malin Eriks-
son smäll-
de in ett 
backhand-
skott till 6-
0 innan det 
blev dags 
för mat-

chens första powerplay. Ett 
imponerande tryck skapa-
des mot Pixbokassen och en 
minut senare tvingades gäs-
terna kapitulera då Sara Si-
monsson satte 7-0 i nätta-
ket. Pixbo hann precis bli 

fulltaliga, då Surte demon-
strerade effektivt kontrings-
spel. Malin Eriksson släpp-
te bollen i sidled i exakt rätt 
ögonblick och där kom Ca-
rolina Björkner – pang – ur-
tjusigt 8-0. De sista minuter-

na i mittperioden slappnade 
hemmalaget av och Pixbo re-
ducerade två gånger om.

Om gästernas avslutning i 
andra perioden skulle ha gett 
förnyat hopp i matchen släck-
tes detta omgående. 1:48 in 
i den avslutande perioden 
gjorde Malin Eriksson 9-2 
och strax därefter 10-2. Sara 
Simonsson förvaltade även 
matchens andra powerplay på 
bästa sätt med att göra 11-2. 
– Snacka om ketchupeffekt! 
sa Surtetränaren Bjarne We-
senlund efter slutsignalen.

Surtes matchcoach, Rune 
Engström, vågade sig på en 
längre analys.

Inte optimalt
– Det här var ändå inte op-
timalt, men vi såg konturer-
na av ett spel som kan vara 
Surtes i framtiden. Jag tror 
alla i föreningen har förstått 
nu att truppens bredd är det 
som avgör. När vi har haft bra 
närvaro på träningarna har 
det också givit resultat i mat-
cherna. I år har vi varit väldigt 
känsliga för skador och sjuk-
domar, säger han.

Malin Eriksson och Sara 
Simonsson hade fin känsla 
idag?

– De tillhör ju seriens bästa 
avslutare, men glöm inte de 
bakomliggande skälen till 

varför de får så fina lägen 
idag. Det är när övriga spela-
re går in och tar för sig som 
det blir utrymmen för Sara 
och Malin, ansåg Rune Eng-
ström.

Surtes avslutning är hittills 
magnifik. Efter en uddamåls-
förlust borta mot serieledan-
de IBF Göteborg har toppla-
gen IK Södra Dal och Pixbo 
Wallenstam avfärdats med 
stor marginal.

– Sanningen är väl att det 
är först nu som vi verkligen 
har lärt känna laget ordent-
ligt. Det tar tid att skapa rela-
tioner och upptäcka alla indi-
viders spetskompetens. Dess-

utom hade väl vi en hel del 
nya tankar som spelarna har 
behövt tid för att smälta in, sa 
Engström.

Återstår gör mötet med 
tabelljumbon Ljungby. Om 
Färjestaden vinner med fyra 
mål borta mot Stanstad krävs 
fortfarande att Surte tar minst 
en poäng. Sen kan vi andas ut 
för den här gången.
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Som bäst i elfte timmen INNEBANDY
Division 1 södra damer
Surte IS – Pixbo 11-3 (5-0,3-2,3-1)
Mål SIS: Malin Eriksson 4, Sara 
Simonsson 4, Carolina Björkner 2, 
Sofia Mattiasson Nilsson. Matchens 
kurrar: Sara Simonsson 3, Malin 
Eriksson 2, Sandra Svensson 1.
IBF Göteborg          17 19            38
Olofström 17 40 32
Pixbo Wallenstam 17 16 31
IK Södra Dal 17 14 31
FBC Göteborg 17 9 28
Stanstad 17 9 28
Surte 17 6 23
Färjestaden 17 3 20
Ingelstad Växjö 17 -12 11
Ljungby 17 -104 3
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Kramkalas. Sofia Mattias-Kramkalas. Sofia Mattias-
son Nilsson blev överlycklig son Nilsson blev överlycklig 
efter att ha placerat in 5-0. efter att ha placerat in 5-0. 
Passningen kom från Malin Passningen kom från Malin 
Erikssons klubba.Erikssons klubba.

– Efter 11-3 på Pixbo räcker en pinne i sista matchen...

NÖDINGE. 23 mål på 
elva matcher.

Surtes fixstjärna, 
Sara Simonsson, är 
dessvärre tveksam till 
en fortsättning i klub-
ben.

– Då får det hända 
något radikalt. Sats-
ningen måste vara 
mycket mer seriös, 
säger hon.

Sara Simonssons övergång 
till Surte IS IBK från eli-
teserieklubben Pixbo strax 
före seriestarten gav eko i 
innebandysverige. En sargad 
kropp hindrade henne dock 
från att spela sex av matcher-
na.

– Jag skulle egentligen 
behöva bygga upp kroppen 
på nytt med rejäl fysträning. 
Det gäller att hita motivatio-
nen till det. Nu när säsongen 
är slut ska jag bara ägna mig 
åt sådant som är roligt, till 
exempel fotboll, säger Sara 

som dock inte har någon 
klubbadress klar.

– Jag har spelat i division 
ett som högst. Vi får se hur 
hårt jag satsar, men sugen 
är jag.

Vad som händer i inne-
bandykarriären nästa år vill 
hon inte spekulera i, men 
fingervisningen gör hon 
ändå med hela handen.

– Jag har svårt att se mig 
i Surtetröjan. Det ger mig 
inget att spela på den här 
nivån, där en träning ibland 
inte består av fler än fem spe-
lare. Fysträning som är en 
förutsättning för att lyckas 
är heller inte särskilt po-
pulärt. Den inställningen 
håller inte om man vill vinna 
en serie. Satsningen i Surte 
måste bli tydligare, mer mål-
medveten och mycket seriö-
sare. Det tror jag både trä-
nare och merparten av spe-
larna egentligen är överens 
om, säger Sara som beklagar 
att hon själv visat dålig trä-

ningsflit.
– Det har strulat ovanligt 

mycket i år och en del skador 
har varit riktigt jobbiga.

Själv tillhör hon fortfa-
rande Pixbo, ett kontrakt 
hon tänker försöka frigöra 
sig från.

– Ja, så man vet ju aldrig 
var man spelar, om man 
spelar, nästa år, avslutar hon 
med ett leende.

Sara Simonsson har ett 
imponerande facit i år. Det 
märks tydligt att det är en 
elitseriespelare som gästat 
ettan. 31 poäng, varav 23 
mål, på bara elva matcher, 
säger allt. Med det resultatet 
är hon sjua i seriens poängli-
ga. Före sig har hon Malin 
Eriksson som i år noterat 
35 poäng, hittills. En fin av-
slutning mot jumbon Ljung-
by skulle kunna innebära av-
ancemang i poängligan där 
Malin är delad fyra just nu.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sara tveksam till fortsättning

Är operation övertalning redan inledd? Sara Simonsson, lånet från Pixbo, är tveksam till 
att satsa vidare i Surte. Satsningen måste bli mer seriös och träningsnärvaron högre.

Malin Eriksson firade stora triumfer mot Pixbo. Hela sex 
poäng kom från hennes klubba, varav fyra mål.
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