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Låt oss inspirera dig 
till att börja träna

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”
Ring och boka ditt     
     träningskort idag

Vad som ingår i ditt Guldkort
Träna på alla Life anläggningar

Träningsrådgivning

Erbjudandet gäller tom 31/10-09
12 månader kontant 3490:- ordpris 4788:- 

349:-
Köp ditt GULDKORT hos oss idag

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal
Administrativ expeditionsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

NY   Ale/Nol , 0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

 031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

,  031-15 70 75 )

Gårda, 031-15 15 52 )

Majorna, 031-42 11 10 

Lerum, 0302-516 15 
(Idrottsvägen 7)

SILVERKORT

Erbjudandet gäller tom 31/10-09
12 månader kontant.ordpris 4548:- 

2990:-

SKEPPLANDA ÖPPNASKEPPLANDA ÖPPNA2009 2009 
(Korpcupen inomhus)(Korpcupen inomhus) 

Fotbollscup som är öppen för alla (max 16 lag)Fotbollscup som är öppen för alla (max 16 lag) 

TTid:id: Lördagen den 21 novemberLördagen den 21 november 
Plats:Plats: Älvängens KulturhusÄlvängens Kulturhus 

Vem: Herrlag, damlag och mixade lag Sätt ihop ett lag på företaget,Vem: Herrlag, damlag och mixade lag Sätt ihop ett lag på företaget, 
i föreningen, i familjen eller hemma på gatani föreningen, i familjen eller hemma på gatan

Spelordning
Gruppspel med 4 lag I varje grupp. 
Lag som placerar sig på första och andra plats i gruppspelet går till A-slutspel. 
Lag som placerar sig på tredje plats i gruppspelet går till B-slutspel. 
Lag som placerar sig på fjärde plats har spelat färdigt. 

Spelregler 
Svenska Fotbollsförbundets spelregler för femmannafotboll gäller, med undantag av följande: 
• Matchtiden är 12 minuter 
• Varje lag får på plan max ha 1 licensierad spelare som har deltagit i seriespel 
 under 2009. 
 Denna regel gäller inte för de spelare som är 35 år eller äldre. 
• Varje lag får ha obegränsat antal avbytare. 
• Vid lika resultat under kval, kvart-, semi- och fi nalerna, avgörs matcherna med straffar. 
• För att skilja på lag som har fått samma poäng och målskillnad under gruppspelet 
 avgörs detta genom lottning. 

Tävlingsansvarig 
Fotbollssektionen, Skepplanda BTK 

Pris 
750 kronor per lag 

Gör din anmälan på
www.skepplanda.se
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LINKÖPING. Det går 
fortsatt tungt för Surte 
IS IBK:s damer på borta-
plan.

Skälet till uteblivna 
triumfer stavas ineffek-
tivitet.

– Jag tror vi skapar 
flest lägen i serien, 
men det är ju målen 
som räknas och på den 
punkten är vi inte lika 
duktiga, säger tränaren 
Stefan Forsberg.

Trots ännu en tung förlust, 
den fjärde för säsongen, väg-
rade Forsberg hänga läpp.
– Det fanns mycket positivt 
att ta med sig. Vi gör vår klart 
bästa bortamatch för året, 
men har inte förmågan i de 
avgörande lägena, säger han 
efter några 
dagars betän-
kande.
L i n k ö p i n g 
skaffade sig 
tidigt ett må-
lövertag med 
2-0, men Surte kom tillbaka 
och i första periodvilan var 
det oavgjort.

Gästerna tog över taktpin-
nen i början av andra, utan att 
få utdelning. Det fick däre-
mot Linköping.

– De jobbade med en oer-
hörd aggressivitet och en 
hög press. Till sist fick de tag 
i bollen och deras kontrings-
spel finns det inte mycket att 
klaga på, menar Forsberg.

4-2 efter två perioder och 
full gas från 
Surte i början 
av tredje. Det 
gav också re-
sultat, men 
glädjen efter 
4-3-reduce-

ringen hann knappt infinna 
sig förrän hemmalaget age-
rade glädjedödare och sköt 
5-3.

– Det var inte vår match 
och vi ska självklart inte skylla 
på spelare som inte var med, 

men i det långa loppet blir det 
alltid tufft att spela utan flera 
ordinarie, säger Forsberg i ett 
försök till förklaring.

Bäst i Surte var länge tvek-
sam till spel. Sofia Eliasson 
hade varit förkyld hela veckan 
– då gjorde hon sin bästa 
insats för året.

– Hon var grym. Har 
nästan aldrig sett henne så 
bra, berömmer Forsberg.

Några lovord fick däremot 
inte spelet i numerärt överlä-
ge. Trots fyra powerplay gjor-
des inga mål. Gissa vad tjejer-
na kommer att träna på inför 
onsdagens hemmamatch mot 
Vänersborg.

Sofia Eliasson svarade för en strålande insats i bortakam-
pen. Hon övervann sin förkylning och fick mycket beröm. 

INNEBANDY
Div 1 västra damer
Linköping – Surte IS IBK 5-3

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Ny tung 
bortaförlust
för Surte


