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"Klara besked" 

I år finns inga skyttedrottningar som kan göra fyra fem mål själva – istället är det lagmaskinen Surte IS IBK som får ta ansvar för målskyttet. Det var precis det som hände i derbyt mot 
Marstrands IBK. Hemmalaget vann klart med 8-1 och i protokollet fanns hela sex målskyttar. Från vänster: Malin Pettersson, Cecilia Isberg, Maria Bardun, Carolina Björkner, Sofie Karls-
son och  Linda Karlsson (2 mål).

– Lagmaskinen Surte IS IBK gav svar på tal i derbyt mot Marstrand
NÖDINGE. Surte IS IBK 
tog sin första seger för 
året när Marstrands 
IBK sattes på plats.

Sex målskyttar i pro-
tokollet är beviset för 
att Surtes lagmaskin 
har rullat igång 

– Idag gav vi klara 
besked om var vi står, 
ansåg lagkapten Jonna 
Leek.

Femte gången gillt. Surtes 
damer var laddade till tusen 
inför derbyt mot tabelljum-
bon Marstrands IBK. Det blev 
en total urladdning. Efter fem 
minuter visade resultattavlan 
3-0. Sofie Karlsson och Ca-
rolina Björkner inledde mål-
skyttet efter drygt två minu-
ter och det 
skiljde bara 
femton sek-
under mellan 
målen.

– Vi hade 
talat mycket 
om att våga och det var grymt 
skönt att vi fick mål så tidigt. 
Tidigare har det varit nervöst 
och ängsligt. Det hann det 
aldrig bli idag, säger Jonna 
Leek efter slutsignalen.

– Vi gav klara besked om 
var vi står!

Var står ni då?
– Tja, att vi är bättre än 

Marstrand i alla fall, replike-

rar Leek som menar att nästa 
veckas match mot Linköping 
blir en bättre värdemätare.

Förra veckans storför-
lust mot Örebro med hela 
10-0 rev djupa sår i självför-
troendet och klubben kalla-
de in tryggheten själv, trotjä-
naren Tommi Pasanen, till 
bänken.

– Det var bara för den här 
matchen. Vi vill försöka skapa 
så mycket lugn som möjligt. 
Idag var allt som vanligt igen 
och med det här resultatet går 
tjejerna säkert stärkta framåt 
igen, menade Tommi Pasa-
nen.

Derbyt blev en bekväm 
resa. Målen trillade in och 
målskyttarna avlöste varan-
dra.

– Skönt att 
många spela-
re fick upple-
va den positi-
va känslan av 
att göra mål 
och stå som 

vinnare igen. Viktigt att tje-
jerna fick bevisa för sig själva 
att vi fortfarande kan höja oss 
när det hettar till. Segern var 
väldigt betydelsefull. Idag 
återgick vi till att spela enkelt 
och återställde en trygg de-
fensiv, summerade tränaren, 
Stefan Forsberg.

Just defensiven har varit 
ett problem under serieinled-

ningen, något som lagkapten 
Jonna Leek håller med om.

– Försvarsarbetet har 
förändrats i år. Vi får inte 
glömma att vi har förlorat ett 
antal tunga namn. Malin Er-
iksson var inte bara en fruk-
tad målskytt, hon var grym i 
det deffensiva jobbet också.

Ändå var det just backspe-
let som imponerade mest (!) 
i storsegern över Marstrand. 
Jonna Leek i par med pla-
nens gigant, Jenni Tikka-
nen, stängde igen dörren helt 
bakåt och var även giftiga i 
sina framstötar. Nyförvär-
vet från Örnsköldsvik, Maria 
Lundblad visade också ett 
oerhört lugn. Det finns stora 
chanser att skapa en järnridå 
bakåt.

Hur målen ska göras framåt 
visade Surte i derbyt.

– Det är lagmaskinen som 
gäller. Alla måste ta vara på 
chanserna när de dyker upp. 
Det blir en tuff säsong efter-
som vi inte är vana vid spelet 
i västra divisionen. Här är det 
mer bonka och slå. Det är inte 
riktigt vår grej, men vi lär oss, 
säger Leek.

Tveklöst är det så!

Mål SIS: Linda Karlsson 2, Sofie Karlsson, 
Maria Bardun, Malin Pettersson, Caroli-
na Björkner och Cecilia Isberg. Matchens 
kurrar Surte IS IBK: Jenni Tikkanen 3, 
Jonna Leek 2, Sofie Karlsson 1. 
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INNEBANDY
Div 1 västra damer
Surte IS IBK – Marstrand 8-1 
(4-0, 2-0, 2-1)

Sofie Karlsson gjorde det 
viktiga 1-0-målet efter 2:34 
i första perioden. Sen var 
det proppen ur!

Jonna Leek, Surtes energiknippe och lagkapten, tillhörde 
lagets dominerande spelare.


