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NÖDINGE. Surte IS 
innebandydamer hade 
halvvägs in ett bra 
grepp om matchen.

Fast plötsligt var 
tvåmålsledningen för-
bytt mot ett tvåmåls-
underläge.

Hemmalaget lycka-
des ladda om, kom 
tillbaka – och till 
sist delade lagen på 
poängen.

En tidig nyckelmatch 
runt nedflyttningsstrecket 
mellan Surte och Väners-
borg blev en svängig his-
toria. Drabbningen hade 
många ansikten. Ett blän-
dande hemmalag spelade 
som i trance i början av 
andra perioden och Jenni 
Tikkanens 3-1 borde givit 
Surte tillräckligt med energi 
för att säkra årets andra 
hemmaseger. Istället blev 
det tvärtom. SIS slog av på 
takten och hängde inte med 
när Vänersborgs giftiga duo 
Negijmije Beka och Ida 
Fält satte fart. Under sju 
minuter levererade paret tre 
fullträffar och matchbilden 
var hastig en helt annan.

Djupa svackor
– För tillfället klarar vi inte 
att hålla uppe spelet i 60 
minuter. Vi får för djupa 
svackor, men tjejerna ska ha 
beröm för sin karaktär att 
komma tillbaka, säger trä-
naren Stefan Forsberg.

I början av sista perioden 
såg det ut att bli ridå ned när 
Vänersborg sköt 3-5, men 
som sagt Surte kom igen. 
Sofie Karlsson som var rik-
tigt het gjorde sitt andra mål 
halvvägs in i tredje perioden. 
Hemmalagets energiknippe 
var inne på samtliga mål och 
när endast 90 sekunder åter-
stod av matchen tog hon 
stryk framför målvakten. 
Kampen ledde till att Jonna 
Leeks distansskott letade 
sig in i nät-
m a s k o r n a 
b a k o m 
en skymd 
k e e p e r . 
Målet var 
för övrigt 
l a g k a p t e -
nens andra för dagen.

Kvitteringen var sett över 
hela matchen rättvis.

– Om inte så var den väl-
digt viktig. Vi kan inte för-
lora hemma mot lagen som 
vi hoppas ha bakom oss. 
Synd att vi inte får med oss 
en bonuspinne också, säger 
Stefan Forsberg.

Gyllene tillfälle
Det fanns lägen. Ett power-
play i mitten av slutperioden 
var ett gyllene tillfälle, men 
Surte lyckades inte ens få ett 
skott på mål.

– Vi har 
en del att 
jobba med… 
Därför är vi 
glada över 
att Mattias 
Ryberg, elit-
seriespelare 

i Pixbo, hjälper oss en trä-
ning i veckan. Han jobbar 
med våra forwards och för-

söker hitta en vägvinnande 
powerplay-uppställning, 
säger Stefan Forsberg.

Förhoppningsvis flyttas 
Carolina Björkner upp 
från sin position bakom 
förlängd mållinje där lagets 
skickligaste skytt knappast 
kan hota – ens i numerärt 
överläge.

Surte saknar för tillfället 
Malin Pettersson som har 
drabbats av en inflamma-
tion i sitt meniskopererade 
knä.

– Vi får ett nödvändigt 

speluppehåll nu och för-
hoppningsvis kan Malin 
vara med i bortamatcherna 
mot Köping och Kumla som 
står på tur. Det är önskvärt 
att vi plockar med oss ett par 
poäng från dessa matcher, 
menar Stefan Forsberg 
som redan vet hur laget ska 
hänga kvar i ettan.

– Det löser vi på hem-
maplan. Av de nio första 
matcherna kommer vi ha 
spelat sex på bortaplan. När 
serien ska avgöras spelar 
vi här i gymnasiet och det 

talar till vår fördel. Här är 
vi starka.

Noterbart var att första-
kedjan låg bakom samtliga 
Surtes mål. Sofie Karlsson 
och Jonnas Leek gjorde två 
vardera, Jenni Tikkanen ett 
– för övrigt det snyggaste.

”Skönt att det lossnar”
Sofie Karlsson tvåmålsskytt  – minst

NÖDINGE. Surtes 
anfallare Sofie Karls-
son kunde möjligtvis 
gny över resultatet, 
men inte över sin egen 
insats.

Två egna mål och 
inblandad i de övriga 
tre.

– Skönt att det loss-
nar, det kändes riktigt 
bra idag, säger poäng-
räddaren.

Sofie Karlsson gav hem-
malaget ledningen med 1-0 
i första perioden. Målet var 
ett klapp-klapp-anfall med 
Sandra Svensson. 2-1 kom 
i början av andra perioden. 
Ett backskott från Jonna 
Leek styrdes in av Sofie 
(sågs tydligt från läktaren), 
men i protokollet fick lag-
kaptenen målet.

– Jag vispade med klub-
ban framför mål och det är 
möjligt att jag träffar, men 
Jonna är värd målet, säger 

en ödmjuk huvudrollsinne-
havare.

3-1 är Sofie Karlsson 
med i uppspelsfasen, bollen 
hamnar till sist hos Jenni 
Tikkanen som väggar sig 
igenom med hjälp av en 
annan Sofie – med Lind-
berg i efternamn.

Surte kollapsar under tio 
minuter och tappar initiati-
vet – samt den då så över-
tygande tvåmålsledningen. 
När hemmalaget vaknar 
till liv igen är det just Sofie 
Karlsson som petar in 4-5 
efter Sofia Gäfverts förar-
bete.

– Jag vet inte vad som 
händer i mitten på andra 
perioden. Vi tappar koncen-
trationen, men kommer till-
baka i slutet av perioden. I 
pausen pratar vi mest om att 
behålla intensiteten och det 
gav utdelning, säger Sofie.

I matchens slutskede 
får kvällens hetaste spelare 
mycket speltid och det blir 
också matchavgörande. 

Sofie Karlsson parkerar 
framför målvakten, skym-
mer sikten när Jonna Leek 
laddar bössan.

– Jag känner ett större 
förtroende i år och under 
försäsongen har det gått 
väldigt bra, men när väl all-
varet började har spelet låst 
sig. Idag var ett steg i rätt 
riktning, det kanske vänder 
nu.

Det hoppas även tränare 
Stefan Forsberg.

– Sofie är den spelare som 
jobbar allra hårdast match 
efter match. Det är jättekul 
att hon får utdelning för sitt 
slit. Hon har alla möjlighe-
ter att fortsätta utvecklas.

Inblandad i samtliga mål, 
varav noterad för två, är ett 
hyggligt facit!

Två tvåmålsskyttar, Jonna Leek och Sofie Karlsson, men från läktarn både hördes och 
syntes det tydligt att Sofie styrde in ett av Leeks skott. ”Jag vet inte, men om det var så 
spelar det ingen roll. Jonna är värd målet”.
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– Räddade poäng i tidig nyckelmatch

Jenni Tikkanen på en lyckad offensiv utflykt. Det finska backlöftet var strålande mot Vä-
nersborg.

Sofie Karlsson jublar. Surtes energiknippe var inblandad i 
samtliga hemmamål.

INNEBANDY
Div 1 Västra damer
Surte Is IBK - Vänersborg 5-5
(1-1, 2-3, 2-1)

Surte kom tillbaka


