
MÖLNLYCKE. Surtes 
innebandydamer var 
nära premiärseger mot 
Pixbo/Wallenstam.

Detta trots ett 2-0-
underläge efter halva 
matchen.

– Tjejerna visar en 
härlig karaktär som 
kommer tillbaka, säger 
Stefan Forsberg.

Mycket är nytt i årets upp-
laga av Surtes innebandy-
lag. En del är också bara som 
förr. Till exempel att eldsjä-
len Stefan Forsberg har åter-
vänt till bänken efter ett års 
frånvaro. Tre av åtta nyför-
värv är från division tre laget 
Ale IBF. Ett stort frågeteck-
en finns bakom det faktum 

att de senaste årens stora mål-
producent, Malin Eriksson, 
numera spelar i Pixbos elitse-
rielag. Dessutom finns lånet  
från samma klubb, Sara Si-
monsson,  inte heller längre 
att tillgå. 
Tillsammans 
gjorde duon 
över hälften 
av Surtes mål 
i fjol.

I sönda-
gens serie-
premiär borta mot  Pixbo/
Wallenstam visade Sure emel-
lertid att laget blir att räkna 
med även i år. Defensiven 
var trygg och framåt lyckades 
man kriga till sig tillräckligt 
många heta chanser för att be-
lönas med tre mål. Det ack så 
viktiga 2-2-målet var en pro-

jektil signerad, Jenni Tikka-
nen. Backlöftet som fick fjol-
året saboterat av skador kan 
bli tungan på vågen i år. 16-
åringen kommer med stor 
sannolikhet att tillsammans 

med Malin 
Petters-
son utgöra 
lagets ankare 
bakåt.

Spännan-
de att följa 
blir också ny-

förvärvet från elitserieklub-
ben, Örnsköldsvik, Maria 
Lundblad. Det kunde knap-
past ha börjat bättre. I tredje 
perioden fick hon läge att 
lossa bössan. Målet betydde 
ledning 3-2 – och det kunde 
ha blivit ett segermål. Drygt 
fyra minuter före slutsignalen 

revanscherade sig hemmala-
get. Kvitteringen blev dagens 
sista mål. Förlängningen blev 
mållös, om än väldigt chans-
rik. På lördag är det hemma-
premiär i Ale gymnasium då 
Skattkärrs IK från Karlstad 
kommer på besök.
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Trots att hemmalaget hade 
både sol och vind i ryggen i 
den första halvleken verkade 
den sluta mållös. Men sekun-
derna före pausvilan slet sig 
Evelina Löfström loss och 

fixade 1-0 och stort jubel 
bland hemmapubliken.

Efter pausvilan höjde 
hemmalaget tempot och 
det blev mer eller mindre 
utklassning. Med jämna mel-

lanrum kom sedan ytterliga 
sju fullträffar både från fötter 
och huvud.

Målskyttar var: Everlina 
Löfström 3, Olivia Bengts-
son 2, Matilda Bertilsson 2 
och Cecilia Libera.

Lödöse/Nygårds 
damlag till division 3

PÅ ALEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

På bilden syns laget som 
svarat för en fin säsong och 
lagom till hösten kom också 
seriesegern för Lödöse/
Nygård, där duktige trä-
naren Thomas Johansson 
kunde glädjas åt triumfen. 
Laget består av Pia Elmer-
lund, Olivia Bengtsson, Ma-
tilda Bertilsson, Isabel-
la Christiansson, Julia Hed-
berg, Yonna Hogström, Jo-
sefin Bergström, Mia Fors-
berg, Jennifer Hägg (mål-
vakt) Gabriella Jonasson, 
Linda Karlsson, Amanda 
Larsson, Marika Larsson, 
Cecilia Libera, Stina Pers-
son, Evelina Löfstrom, 
Emilia Löfstrom samt ledar-
na Mikael Karlsson och Mat-
tias Johansson.

Se våra gulsvarta hjältar
Lördag 26 september kl 15.45  Ale gymnasium

Surte IS vs Skattkärrs IK

Innebandy 
Damer
Division ett

Älvängen

TEAM SPORTIA ÄLVÄNGEN Tel 0303-74 86 16 • Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

Torsdagen den 1 okt 
finns representant från 
Fotlabbet hos Team 
Sportia mellan
kl 15-18

Vi hjälper
Dig välja rätt

sko och 
inlägg för Dina

fötter med  hjälp
av Fotscanner
TIDSBOKNING
KAN GÖRAS 

PÅ TEL. 0303-74 86 16

Se annonserbjudande 
nästa vecka!

VÄLJ RÄTT SKO
FÖR DINA FÖTTER

NYGÅRD. Det blev en klang och jubeldag då 
Lödöse/Nygårds damlag efter storseger med hela 
8-0 (1-0) över Nossebro IF tog steget upp i divi-
sion 3.

Cirka 150 åskådare bevittnade målfyrverkeriet 
på Alevis välansade gräsmatta.

Efter slutsignalen åkte guldhattarna på de lyck-
liga hemmaspelarna.

SURTE IS IBK
Nyförvärv: Maria Lundblad, Örn-
sköldsvik IB, Sofie Lindberg, Guldhe-
dens IK, Maria Bardud, Guldhedens 
IK, Cecilia Isberg, Ale IBF, Karin 
Westerlind, Ale BF, Josefin Fransson, 
Ale IBF, Recca Leidstedt, FBC Lerum, 
Clara von Brömssen, IBK Göteborg.
Förluster: Malin Eriksson, Pixbo, 
Sara Simonsson Pixbo, Eva Ani, 

slutar, Johanna Gratjova, Mullsjö, Fia 
Lundberg, slutar, Vreonica Svens-
son, slutar, Angelica Andreasson, 
au-pairr, Sofia Mattiasson-Nilsson, 
Hammarby.
Tränare: Stefan Forsberg, Peter 
Sandblom och George Kourbetis.

Surte kryssade i premiären

Backlöftet, Jenni Tikkanen, blott 16 år, var bäst i premiären. 
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INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Div 1 västra damer
Surte IS IBK – Pixbo 3-3


