
SURTE. Surte IS inne-
bandy står inför en 
spännande säsong.

Klubben har ett lag i 
damettan och ett i divi-
sion två.

Samtldigt har Surte 
vänt blad och bestämt 
sig för att främst satsa 
på lokala förmågor.

Surte IS IBK förbereder sig 
som bäst inför ett nytt kapitel 
i klubbens historiebok. För 
första gången ska två damlag 
på hög nivå försörjas med 
"egna" spelare. Tidigt för-
stod styrelsen att utmaning-
en skulle bli tuff och därför 
togs en kontakt med kolle-
gorna i Ale IBF.

– Vi har diskuterat ett sam-
arbete eftersom deras damlag 
åkte ur division två samtidigt 
som vårt utvecklingslag gick 
upp. Genom ett samarbetsav-
tal hade vi kunnat öppna dör-
rarna för spelare att hitta rätt 
nivå och samtidigt skulle vi 
få en bredare trupp till våra 
tre lag, säger damansvarige, 
Stefan Forsberg, som trots att 
förhandlingarna har strandat 
inte har stängt dörren.

Bra dialog
– Nej, det här är stora frågor 
och jag upplever att vi har en 
bra dialog. Förhoppningsvis 
kan det leda till något längre 
fram.

Som det är nu kommer 
Surte IS IBK att driva två 
damlag, ett i ettan och ett i 
tvåan. Ale IBF:s damer åter-

finns i division tre nästa år, 
men får klara sig utan fyra 
spelare som istället har skri-
vit på för – Surte.

– Vi vill göra en långsik-
tig satsning och det är ett av 
skälen till att diskussioner-
na med Ale IBF har ägt rum. 
Ska vi klara av att hålla två 
lag högt upp i systemet så 
behöver vi en stark förank-
ring i kommunen. Vi måste 
i mycket större utsträckning 
än idag bli självförsörjande 
på spelare, förklarar Stefan 
Forsberg och tillägger:

Spelarna väljer
– Självklart har vi tittat på 
Ales tjejer för att se om det 
finns någon som kan vara ak-
tuell för något av våra lag. 
Sedan är det ju upp till spe-
larna själva att välja vilken 
nivå de vill spela på. Att fyra 
valde att gå över till oss i Surte 
i år är inte så konstigt när vi 
går upp och de ramlar ur en 
serie.  

När upptakten ägde rum 
fanns hela 30 spelare på plats 
i Skatås. Rune Engström är 
kvar som tränare och match-
coach. I ledargruppen finns 
också Peter Sandblom, 
Stefan Forsberg och George 
Kourbetis.

– Vi letar efter ytterliga-
re en renodlad tränare och 
hoppas få klart med någon 
under sommaren, säger Fors-
berg.

Under försäsongen tränar 
tjejerna mycket gemen-
samt och ingen är egentligen 

märkt som division ett- eller 
två spelare.

– Exakt hur vi kommer 
att lägga upp träningen för 
de båda lagen är vi inte klara 
med än. Det är mycket som är 
nytt, men med två lag på den 
här nivån finns det fantastiska 
möjligheter för alla tjejer att 
utvecklas, menar Forsberg.

Kontinuitet
Att Rune Engström blir 
kvar borgar för kontinuitet i 
spelidé och upplägg.

– Vi vann sex av de sju sista 
matcherna. Det var mycket 
nytt för tjejerna i början på 
säsongen, inte bara tränarna 
var nya utan också stora delar 
av spelet, säger Forsberg.

Fjolåret blev oerhört dra-
matiskt och kontraktet säk-
rades först i sista omgången. 
Olyckliga skador och sjukdo-
mar gjorde att truppen plöts-
ligt var mycket tunn, vilket 
gjorde det svårt att genom-
föra träningar med kvalité.

– Med två lag och en totalt 
sett bättre tillgång på spelar-
material hoppas vi kunna 
hålla uppe bra träningar 
under hela säsongen. Vi ska 
inte vara lika sårbara som i 
fjol, hoppas Forsberg.

Surte IS IBK får nästa 
säsong byta serie. Istället för 
den södra tillhör laget nu di-
vision ett västra.

Enbart positivt
– Det är enbart positivt. Vi 
har mött de andra lagen så 
många gånger och nu får vi 

börja om utan några ångest-
laddade historier i bagaget, 
kommenterar Forsberg.

I serien väntar lag med 
adresser i Örebro- och Väs-
teråstrakten samt derbylik-
nande matcher mot Mar-
strand, Vänersborg och 
Pixbo.

Frågan är hur bra lagen 
står sig om de i framtiden inte 
spetsas med klasspelare från 
övriga regionen? Samtidigt 
kan konstateras att inneban-
dyintresserade tjejer har ett 
fint utbud i Ale – det finns 
lag i tre olika divisioner!
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Surte IS IBK satsar på Aletjejer
– Med ett lag i ettan och ett i tvåan krävs en stark trupp förankrad i hemkommunen

Surte IS IBK och Stefan Forsberg har vänt blad. Nu satsar man långsiktigt och då ska spe-
lartruppen vara förankrad i hemkommunen. 

Men får klara sig utan superlöftet Malin Eriksson

Nu drar hon vidare. Nummer 22, Malin Eriksson, lämnar moderklubben Surte IS IBK och drar 
istället på sig Pixbos tröja i elitserien.      Arikvbild: Allan Karlsson

BOHUS. Malin Eriks-
son gjorde som 13-
åring rekordung debut i 
Surtes damlag.

Sedan dess har 
superlöftet och jätte-
talangen utvecklats till 
en etablerad poängma-
skin i damettan.

Nu väntar Pixbo och 
elitseriespel.

Elitserielaget Pixbos intresse 
för skyttedrottningen Malin 
Eriksson, 19, kom knappast 
som en överraskning.

– Det här är helt rätt väg 
för henne att gå. Vi har inga 
som helst synpunkter på det, 
utan önskar henne lycka till. 
Malin har varit öppen och rak 
hela tiden, säger Surtes dam-
ansvarige, Stefan Forsberg.

Nummer 22, Malin Er-
iksson, har stått i en klass för 
sig de senaste säsongerna. I år 
blev det 39 poäng, varav 25 
mål, i division 1 södra. Att 
hon söker en ny utmaning är 
inte svårt att förstå.

I Pixbos förvar finns också 
Sara Simonsson som Surte 
lånade den gångna säsong-
en.

– Vi har inte diskuterat 
någon fortsättning. I vårt nya 
lagbygge ingår inte att låna 
elitspelare från Göteborg. 

Om det uppstår ett sådant 
behov får vi ta det då, säger 
Forsberg.

Lite svettigt måste det ändå 
kännas när totalt 70 poäng 
försvinner med två personer. 
Sara Simonsson gjorde 31 av 
dem.

– Det var fjolårets två vas-
saste spelare, men vi har fått 
tillbaka Carolina Björkner 
som är en fullvärdig ersätta-
re för en av dem. Att tro att 
vi ska kunna ersätta en unik 
spelare som Malin Eriksson 
i en handvändning är naivt. 
När en stor målgörare för-
svinner brukar dock alltid en 
eller flera andra kliva fram. 
Vi hoppas att det blir så nu 
också, säger Forsberg.

Till Surte IS IBK åter-
vänder Sofie Lindberg efter 

ett år i Guldheden. Hon får 
med sig anfallaren Maria 
Bardun.

– Tillsammans gjorde de 
många mål och poäng. Sofie 
har gjort två bra säsonger hos 
oss tidigare och känns som 
ett säkert kort, kommenterar 
Forsberg.

I laget finns ett antal fråge-
tecken, men i stora drag anses 
truppen vara komplett.

– Det brukar alltid hända 
något i början på hösten, 
någon trillar ifrån och en 
annan kommer till, avslutar 
Stefan Forsberg som precis 
har gjort årets största förlust 
och säsongen har inte ens 
börjat...

NYFÖRVÄRV OCH FÖRLUSTER
Lagledning: Rune Engström, huvud-
tränare, Peter Sandblom, lagle-
dare, George Kourbetis, fys/massör, 
Stefan Forsberg, assisterande, 
samt en vakant tränarplats. Bjarne 
Wesenlund som tränade laget i fjol 
har lämnat klubben.
Nyförvärv: Sofie Lindberg, Guld-
heden, Maria Bardun, dito, Rebecka 

Leidstedt, 0302.
Förluster: Malin Eriksson, Pixbo, 
Sara Simonsson, dito, Johanna Grat-
jova, Angelica Andréasson, Veronica 
Svensson.
Tvekar: Maria Larsson och Maria 
Hagelqvist kommer troligtvis inte 
att satsa på div 1.
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Meriterade innebandytränaren, Rune Engström, fortsätter 
ytterligare en säsong i Surte IS IBK.    Arkivbild: Allan Karlsson


