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Låt oss inspirera dig 

med nya fräscha 

träningspass

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Erbjudandet gäller tom 10/2-10
*gäller inte på Åby. I Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort .

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

SILVERKORT
Grupp - Styrke - Konditionsträning 

min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Administrativ expeditionsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

299:-
12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

*

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

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50 (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)
Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

NÖDINGE. Maria Lund-
blad gör sin första 
säsong i Surte IS IBK.

I lördags tog hon 
befälet när laget vände 
och vann måstemat-
chen mot Nykvarns IF.

– Den satt fint, det 
var viktigt för oss. Vi 
ska greja ett nytt kon-
trakt, lovade Lundblad 
efter slutsignalen.

Efter en skakig första halva 
på säsongen är nu Surte IS 
IBK:s damer tvingade att ta 
sig i kragen, annars riske-
rar laget att få lämna damet-
tan. Matchen mot Nykvarns 
IF var en av många ödes-
drabbningar i Ale gymnasi-
um. I första perioden märk-
tes det tydligt hur betydelse-
full matchen var. Det var tätt 
och tufft med få riktigt klara 
målchanser. Lagen tog ut var-
andra och spelade discipline-
rat försvarsspel.

– Vi bestämde oss för att 
höja oss ytterligare ett snäpp 
i andra perioden, att satsa 
lite hårdare och försöka sätta 
dem under hårdare press. 
Då gjorde de 1-0 och det var 
verkligen jättetungt, berättar 
Maria Lundblad som spelade 
nästan oavbrutet i andra pe-
rioden.

– Inte mig emot. Idag blev 

det väldigt mycket speltid i 
mittperioden eftersom vi fick 
ett par powerplay.

I det andra numerära över-
läget tog Surte revansch och 
det var just Maria Lundblad 
som skickade in 1-1 efter 
halva matchen. Målet blev 
matchavgörande. Hemma-
laget fick ny energi och tog 
över kommandot. 2-1 satte 
Sandra Svensson och Sofie 
Lindberg sköt 3-1 från i prin-
cip samma po-
sition – mitt i 
slottet. Gäs-
terna förmåd-
de inte resa sig 
i tredje perio-
den. Istället 
malde Surte ner allt motstånd 
och vann närkamperna. Sofie 
Lindberg och Sandra Svens-
son grävde i slutet av matchen 
fram bollen till Linda Karls-
son som fick äran att avsluta 
målskyttet.

Laginsats
– Laget gör en stark insats. 
Vi krigar verkligen till oss den 
här segern och jag är överty-
gad om att vi blir besvärliga 
att möta här i Ale gymnasi-
um. Att vi har många hem-
mamatcher talar definitivt 
till vår fördel, menar Maria 
Lundblad.

Hon kunde återigen sum-

mera en mer eller mindre 
felfri insats. Maria som gör 
sin första säsong i Surte kom 
till laget från Örnsköldsvik 
och elitseriespel.

Sjöbefäl
– Jag kom in på Sjöbefäl-
skolan i Göteborg och hade 
egentligen tänkt sluta spela, 
men så hade jag en kompis 
som kände Sofia Eliasson 
som tipsade mig om Surte. 

Det ångrar jag 
verkligen inte. 
Klubben och 
tjejerna i laget 
är toppen. Jag 
stortrivs och 
vi får se vad 

som händer i framtiden.
Är det stor skillnad på 

elitserien och division ett?
– Ja, det måste jag nog 

säga. Det skiljer lite på alla 
plan, menar hon.

Maria Lundblads dröm är 
att bli befäl hos Kustbevak-
ningen. Den lär hon säkert 
kunna förverkliga, men först 
ska hon visa Surtes damtrupp 
vägen till nytt kontrakt i näst 
högsta serien.

Överbetyg i matchen ska 
också gå till Sandra Svensson 
som är ovärderlig i tuffa mat-
cher, liksom backlöftet Jenni 
Tikkanen som fortsätter att 
övertyga.

Hoppet lever – Surte vände och vann
– Maria Lundblad tog befälet

INNEBANDY
Division 1 västra damer
Surte IS IBK – Nykvarns IF 4-1
(0-0,3-1,1-0)
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Maria Lundblad visade Surte 
vägen mot Nykvarns IF som 
besegrades med klara 4-1. I 
matchens viktigaste skede 
spelade hon oavbrutet och 
svarade bland annat för 1-1-
målet.

Maria Lundblad hade bra koll bakåt där Lisa Persson säk-
rade det egna målet.


