
Det blev en hårresande av-
slutning på innebandyår-
et för Surte IS IBK:s damer 
i division ett. Först när sista 
matchen var spelad stod det 
helt klart att laget även nästa 
år tillhör ett av sportens 

finrum.
– En tuff resa med ett 

ofantligt skönt slut. Mycket 
av säsongen har kretsat kring 
den stora omställningen med 
nya tränare. Vi borde kanske 
ha förutsett att det skulle bli 
svårt när Tommi Pasanen 
och jag plötsligt klev åt sidan 
efter så många år. Med tiden 
hittade alla sina roller och till 
sist var vi återigen ett svår-
slaget lag, summerar Stefan 
Forsberg.

Att avgörandet drog ut på 
tiden har medfört att klubben 
ligger efter med planeringen 
inför nästa år.

–Ja, det var ett berg som 
släppte från axlarna på alla oss 
som har varit med i dramat. Vi 
var tvingade att ta en veckas 
paus. Nu börjar spelarinter-
vjuerna och om två veckor 
hoppas jag ha en bra bild av 
hur truppen kommer att se 
ut. Jag vet att det kommer 
att bli en spelaromsättning, 
men stommen har kontrakt 
och det känns tryggt, säger 
Forsberg.

Hur blir det med tränardu-
on Bjarne Wesenlund och 
Rune Engström?

–Det kan jag inte svara på 
än. Vi har inlett våra samtal, 
men i den frågan väger spe-
larnas åsikter mycket tungt 
och dessa har vi ingen kun-

skap om ännu, svarar Fors-
berg.

Surte gör nästa år sin fjärde 
säsong i division ett. Truppen 
är fortfarande ung och ut-
vecklingsbar.

– Vi har förutsättningar på 
spelarsidan att ta nästa steg, 
det vill säga bli ett topplag i 
ettan och kanske även ett elit-
serielag. Men innan vi målar 
upp den visionen måste det 
finnas en del grundstenar 
såsom en idrottshall att träna 
i. Idag får vi hyra halltider i 
Göteborg för att få tillräck-
ligt med träningstid. Vi läng-
tar verkligen efter hallen i 
Bohus. När den kommer kan 
vi ställa in siktet på allvar, 
menar Forsberg.

Han kan av kända skäl inte 
uttala sig om nyckelspelare 
som eventuellt kan vara före-
mål för anbud från elitserie-
klubbar, men han gläds åt Ca-
rolina Björkners återkomst.

– Att hon kom tillbaka i 
slutet på säsongen innebär 
att vi räknar med henne nästa 
år. Det är ett skönt tillskott 
och skickar också signaler till 
andra att livet på andra sidan 
inte nödvändigtvis behöver 
vara bättre, säger Forsberg.

Vem var årets utrops-
tecken?

– Svår fråga, men platsby-
tet på Malin Pettersson som 
plötsligt blev en grym center 
gav en skön effekt för hela 
laget. Jonna Leeks arbets-
insats på och utanför planen 
visar att hon är en kapten 
värd sin bindel, avslutar Fors-
berg.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   2009SPORT16

BOHUS. För tredje 
året i rad har det varit 
Bandy-DM för hög-
stadieskolorna i Göte-
borgsområdet. 

Som vanligt var det 
Bohusskolan och dess 
skolidrottsförening 
som stod för arrang-
emanget. 

Det är glädjande att 
se turneringen växer, 
från fyra lag första året 
till årets elva lag från 
hela Göteborgsregio-
nen. 

Bohusskolan var det enda 
laget som representerade 
Ale. Bohusspelarna dubble-
rade även som domare under 
gruppspelen. Huvuddomare 
var Kim Jensen som är en 
av regionens mer meritera-
de domare.

Bohusskolan tog sig vidare 
från sin grupp där värsta mot-
ståndet kom från Almåssko-
lan. I finalspelet möttes de tre 
gruppsegrarna och gjorde upp 
om de åtråvärda medaljerna. 
Öviga lag som deltog i final-

spelet var Nya Påvelundssko-
lan och Ytterbyskolan.

Bohusskolan inledde 
knackigt mot Ytterbysko-
lan och låg under med 2-0, 
men laget visade stor moral 
och lyckades att kvittera till 
2-2 i slutet av matchen. Sista 
matchen blev direkt avgöran-
de mot Nya Påvelundsskolan 
där man var tvungen att vinna 
för att stå som segrare i turne-
ringen. Det var två jämna lag 
där gästernas lag mest bestod 
av ishockeykillar. Men på en 
halvchans så lyckades Robin 
Halfvordsson peta in vinst-
målet. 

Hyllas i hemmalaget bör 
lagkaptenen Rasmus An-
dersson, målvakten Ludvig 
Östman och försvarsklippan 
Robin Halfvordsson. 

Ett stort tack riktas även 
till Ale-Surte BK och perso-
nalen i Ale Arena som såg till 
att isen var i perfekt skick och 
att eleverna hade en härlig 
dag. 

Per Öiseth

Bandyguld till Bohusskolan
Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Jonna Leek var en av tre lagkaptener för Surtes innebandydamer den gångna säsongen. I 
de sista och avgörande matcherna var hon dock given. Jonna tillhörde också de spelare som 
växte allt efter säsongen gick. Till sist var hon lagets bäste back.           Foto: Allan Karlsson

Surte utvärderar 
säsongen
– Vill fortsätta utveckla laget och ta nya kliv

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 4 
mars deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och bara tre par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson  140
2. Göte Olsson/Raimo Penttilä       135
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          123

Träningsmatcher
Fässbergs IF komb – Älvängens IK 0-5
Mål: Ali El–refaei 2, Anders Wester, 
Amir Sahip, Oskar Henriksson.
Gårda – Skepplanda 4-3
Mål SBTK: Svante Larson, Christian 
Larsson, Christian Rönkkö.

Division 5, damer
Ale HF – Baltica    13-4
Mål AHF: Sandra Dahlqvist 5, 
Johanna Sjöholm 2, Kicki Rosén 2, 
Sofia Johansson 1, Amanda Franzén 
1, Camilla Friberg 1, Sandra Pekkilä 1. 
Matchens kurrar: Zanna Larsson 2, 
Sandra Dahlqvist 1.
Kommentar: En stökig och bökig 
match. Det märktes att Ale HF hade 
stor press på sig att vinna, dels för 
att hålla Baltica på säkert avstånd 
bakom sig i tabellen och för att 
spelarna vet att det krävs seger i 
varje match (4 kvar) för en eventuell 
serieseger. Denna dag storspelade 
Zanna Larsson i målet och svarade 
för 16 räddningar. 

Herrjunior
Ale HF – Tidaholm   37-28
Mål Ale: Ali 8, Mattias ”Munken” 
Johansson 7, Andreas Ullman 6, 
Joacim Samuelsson 4, Victor Jöns-
son 3, Marcus Hylander 3, Oliver 
Myrén 3, Markus Lermalm 2, Alexan-
der Zeilion 1.
Matchens kurrar Ali 2, Mattias 
Johansson 1.

Fler resultat från Ale HF
A-pojkar - Sävehof 25-23
F-94 - Bjurslätt 7-25
P-95 - Tostared  19-9
P-97 - Torslanda  6-21
P-98 - Aranäs 7-11

Resultat från Ale Basket
P-91  -  Sätila BBK      57 - 58
F-93  -  Brahe Basket      87 - 29
P-91 -  Varbergs Basket      92 - 69
Brahe Basket  -  F-93      48 - 84
F-95  -  Sätila BBK      44 - 90
Borås Basket  -  P-93      58 - 96

FOTBOLL

HANDBOLL

BASKET

SURTE. Surte IS säkrade fortsatt spel i näst 
högsta serien i sista omgången.

Efter den dramatiska avslutningen har laget fått 
vila, men nu startar utvärderingen.

– Vi har en bra bild av säsongen, fast nu ska vi 
höra vad tjejerna tycker, säger klubbens elitan-
svarige, Stefan Forsberg.


