
ÄLVÄNGEN. För två 
år sedan tog Sofia 
Johansson, 21, licens 
för folkrace.
I lördags fick hon änt-
ligen köra på en riktig 
bana.
– Det var riktigt kul 
och absolut inte sista 
gången, sa Sofia när 
hon klev ur bilen.

Älvbygdens Motorklubb har 
på nytt iordningställt Para-
disbanan för folkrace. För 
att sätta fokus på folksporten 
arrangerades en prova-på-
dag i lördags. Intresset var 
stort.  Klubben hade 12 bilar 
som kön ringlade sig lång 

till under hela dagen. Totalt 
körde över 70 personer – och 
de flesta två gånger.

– Vi fick 15 som skrev upp 
sig för nästa teorikurs, vilket 
är jättekul, konstaterade 
ÄMK:s Niklas Larsson.

En av de som har tagit 
licens tidigare var Sofia Jo-
hansson från Skepplanda. Nu 
fick hon chansen att prova sin 
färdigheter på riktigt.

– Det var suveränt. Min 
bror har två bilar, men dem 
kommer han inte få ha ifred, 
avslöjade Sofia glad som en 
lärka.

Arrangören hade också all 
anledning att jubla. Det stora 
intresset lockade många be-

sökare till kiosken.
– Det var som på den gamla 

tiden. Korv, kaffe och smör-
gåsar i mängder. Personalen 
i kiosken gjorde ett jättejobb, 
ansåg Niklas Larsson.

Folkrace får köras av alla 
samma år de fyller 15 år. Det 
krävs en licens som klubben 
erbjuder kurser för.

LJUNGBY. Surte 
behövde minst en 
poäng för att på egen 
hand säkra nytt kon-
trakt i division 1 södra.

På skakiga ben, men 
med en vilja av stål 
besegrades ett pånytt-
fött Ljungby på borta-
plan.

Surtetjejerna grät av 
lycka när slutsignalen 
gick.

– Det var ennormt nervöst. 
Tjejerna visste vad som stod 
på spel och hade svårt för att 
slappna av, berättar huvudträ-
naren, Bjarne Wesenlund.

Surte fick viktiga 2-0 med 
sig in i periodpausen. Båda 
målen gjorda i numerära 
överlägen av Eva Ani och 
Malin Eriksson.

Tabelljumbon, Ljung-
by, bjöd 
mycket hårt 
motstånd 
även i mitt-
perioden. 
Surte hade 
fullt upp att 
freda sitt mål, där Jonna Salo 
svarade för flera avgöran-
de räddningar. Surte lyckas 
göra 4-0 innan perioden är 
slut, men Wesenlund ansåg 
att de kom undan med blotta 
förskräckelsen.

– Vi var väldigt tacksam-
ma med utvecklingen. Det 
kunde lika gärna ha varit oav-
gjort, men vi har haft mycket 

stolpe ut tidigare så vi tacka-
de och tog emot. Inför sista 
perioden sa vi att nu håller vi 
tätt i början, så vi får tiden på 
vår sida.

Det var lättare sagt än gjort. 
Surte hann knappt komma in 
på banan före Ljungby redu-
cerade till 4-2. Målen kom på 
46 sekunder och dramat fick 
plötsligt ny nerv.

–Vi övervägde att ta en 
time-out, men tjejerna hit-
tade spelet igen. Malin Er-
iksson som var helt suverän i 
den här matchen bröt ett box-
play och kontrade in 5-2. Det 
målet blev matchavgörande, 
menar Wesenlund.

När domaren förkunnade 
eld upphör efter tre nervö-
sa perioder släppte känslor-
na lös i Surte.

– Flera tjejer grät öppet. 
Det har varit en enorm 

press, men 
när det har 
blåst som 
värst har de 
spelat som 
bäst. Vi är 
grymt im-

ponerade av det här unga 
och talangfulla laget, beröm-
de Wesenlund som inte vill 
berätta hur han ser på nästa 
säsong.

– En sak i sänder. Första 
uppgiften var att rädda laget 
kvar. Nu får klubben titta på 
hur förutsättningarna ser ut 
inför kommande säsong och 
huruvida jag och Rune (Eng-

ström) ingår i den eller ej får 
vi återkomma till.

Surte IS innebandy har 
svarat för en mästerlig av-
slutning. Av de sex sista mat-
cherna vann laget fem, varav 
fyra mot de absolut främsta 
lagen i serien.

Surtes Malin Eriksson blev 
årets poängdrottning med 

totalt 39 poäng (24 mål+15 
ass). Hennes bästa säsong i di-
vision ett gav en femteplats i 
seriens poängliga. Självklart 
är hennes beslut om fram-
tiden väldigt avgörande för 
Surte.

Mot Ljungby svarade Er-
iksson för tre av målen. Sofia 
Eliasson, Eva Ani och Jonna 

Leek gjorde de övriga.
– Jonna har varit lagkap-

ten i de sex senaste matcher-
na och förtjänar ett extra om-
nämnande. Vilket föredöme 
den tjejen är, avslutade Bjarne 
Wesenlund.

Kuriosa efter säsongen är 
att Surte IS IBK tog precis 
lika många poäng som förra 

året, släppte in tjugo färre mål 
och gjorde tre mindre.
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Surte avslutade innebandysäsongen mästerligt

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ljungby – Surte IS IBK 3-6 (0-2,0-2,3-2)

Malin Eriksson poängbäst i laget totalt och så även i den avgörande bortamatchen mot Ljungby, då fröken Eriksson gjorde 
hälften av målen.                  Arkivbild: Allan Karlsson

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
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INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ljungby – Surte 3-6 (0-2,0-2,3-2)
Mål SIS: Malin Eriksson 3, Eva 
Ani, Sofia Eliasson, Jonna Leek. 
Matchens kurrar: Malin Eriksson 3, 
Sandra Svensson 2, Jonna Salo 1.
Sluttabell:
IBF Göteborg          18 16            38
IK Södra Dal 18 17 37
Olofström 18 42 35
Pixbo Wallenstam 18 15 31
Stanstad 18 2 30
FBC Göteborg 18 1 28
Surte 18 9 26
Färjestaden 18 2 21
Ingelstad Växjö 18 5 20
Ljungby 18 -109 3

– Slog fyra av fem topplag och säkrade nytt kontrakt med marginal

Många ville köra folkrace
– Fullt ös när ÄMK 
arrangerade prova-på
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Sofia Johansson säker bakom ratten Sofia Johansson säker bakom ratten 
när hon äntligen debuterade i folkra-när hon äntligen debuterade i folkra-
cebilen.cebilen.

Sofia Johansson, 21, från Skepplanda tog licens för två år 
sedan och gjorde i lördags debut på Paradisbanan.

Träningsmatcher
FC Trollhättan – Ahlafors 3-0
Annelund – Ahlafors 1-2
Mål AIF: Jonathan Henriksson, Peter 
Antonsson.
Skepplanda – Kode 0-5
Järnbrott – Älvängen 1-3
Mål ÄIK: Per Ingvarsson, Magnus 
Lindgren, Andreas Blomgren.
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