
NÖDINGE. Surte IS 
innebandydamer gjorde 
allt rätt och besegrade 
Linköping i ödesmat-
chen.

Laget är på god väg 
att trots ett svårt 
utgångsläge rädda nytt 
kontrakt i division ett.

– Känns skönt att 
ha de avgörande mat-
cherna på hemmaplan. 
Här förlorar vi inte, 
säger segerorganisatö-
ren, Sandra Svensson.

Streckmatchen blev ett skräck-
drama. Surte IS IBK tog emot 
ett heltaggat Linköping som 
verkligen bjöd 
upp till kamp. 
Det var tufft, 
tätt och situ-
ationsrikt. De 
riktigt heta 
målchanserna var det däre-
mot ont om. Lagen bjöd inte 
in motståndarna framför mål. 
Det krävdes ett individuellt 

misstag för att spräcka nollan. 
Dessvärre var det Surtes lag-
kapten, Jonna Leek, som spe-
lade bollen mitt i gapet på en 
Linköpinganfallare åtta minu-
ter in i första perioden. Spel-
mässigt var matchen jämn i de 
två första perioderna. Hem-
malaget fick en efterlängtad 
kvittering i början av mittpe-
rioden, då Surte spelade i nu-
merärt överläge. Bollen gick 
som på ett snöre innan Maria 
Lundblad satte 1-1 på ett di-
rektskott.

Inför sista perioden var 
hemmalaget segervisst.

– Vi kände oss starka och 
visste att vi skulle få utdel-

ning bara vi 
trummade 
på. Vi be-
stämde oss 
för att ta 
fler avslut 

och att försöka vinna kampen 
framför mål, berättar Sandra 
Svensson som definitivt tog 
snacket på allvar.

Sex minuter in i sista peri-
oden skjuter Carolina Björ-
kner ett välriktat skott, re-
turen från utmärkte Linkö-
pingsmålvakten gick rakt ut 
till Sandra Svensson.

– Det var bara att raka in 
den. Självklart var det jätte-
viktigt. Vi fick ny energi och 
sen rullade det bara på, säger 
Svensson som också var in-
blandad i 3-1-målet då hon 
skymde målvakten för Maria 
Lundblads skott.

– Hemma är vi otroligt 
starka. Publiken är under-
bar att spela för och betyder 
mycket för oss. Vi ska greja 
det här. Det kan vara helt av-
görande att vi har de viktigas-
te matcherna på hemmaplan, 
menar Svensson.

Gästerna kröp närmare 
med ett reduceringsmål när 
det återstod drygt åtta mi-
nuter. Nu hann Linköping 
knappt glädjas åt målet, ef-

tersom Linda Karlsson änt-
ligen fick utdelning för sitt en-
ergiska jobb i anfallszon. Ett 
slumpskott från högerytter-
position letade sig in i nätmas-
korna och betydde 4-2. Jenni 
Tikkanen satte avslutningsvis 
5-2 i öppet mål.

Surtetränaren, Stefan 
Forsberg, var samlad efter 
måstesegern.

– Jag är så otroligt stolt över 
tjejerna. Alla ger allt. Ingen 
viker ner sig. Idag visar vi en 
otrolig vinnarinstinkt.

Han hade stor del i segern. 
Uttagningen av målvakten, 
Jonna Salo, visade prov på 
fingertoppkänsla. Jonna räd-
dade bland annat ett friläge 
när matchen stod och vägde.

– Hon har en sensationell 
vinnarskalle. Grymt impone-
rande att komma in och göra 
en så stabil match i målet, be-
römmer Forsberg.

Det stundar snart fler ödes-
matcher för Surte. Först Vä-
nersborg borta fredag 12 fe-

bruari och senare Kumla 
hemma, lördag 20 februari.

– Till skillnad mot tidigare 
så har vi nu vår framtida exis-
tens i ettan i egna händer. Det 
känns både roligt och spän-

nande, avslutar Stefan Fors-
berg.
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BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte BK – Otterbäcken 6-6 
(3-3)
Mål Ale: Johan Grahn 2, Lasse 
Karlsson, David Eriksson, Fredrik 
Korén, Joakim Strömbäck. Matchens 
kurrar: Joaktim Strömbäck 3, David 
Eriksson 2, Patrik Eidenert 1.

Boltic 15 47 23
Gais 16 27 23
Ale-Surte 16 16 23
Gripen 15 24 21
IFK Motala 15 10 15
Jönköping 15 -11 15
Stjärnan 16 -9 14
Lidköping 16 -14 14
Tranås 16 -10 13
Nässjö 16 -14 11
Otterbäcken 16 -23 11
Frillesås 16 -43 5

Division 1 västra damer
Surte IS IBK – Linköping 5-2 
(0-1,1-0,4-1)
Mål SIS: Maria Lundblad 2, Jenni 
Tikkanen, Sandra Svensson, Linda 
Karlsson. Matchens kurrar: Sandra 
Svensson 3, Maria Lundblad 2, Jonna 
Salo 1.

Örebro 14 62 38
Köping 15 15 29
Skattkärr 15 11 25
Vänersborg 15 8 24
Pixbo 14 27 22
Kumla 15 3 20
Nykvarns IF 15 -7 20
Surte 15 -9 19
Linköpings IBK 15 -8 18
Marstrand 15 -102 0

Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Banér 23-23 (10-16)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 8, 
Niclas Eriksson 5, Marcus Hylander 
3, Joakim Samuelsson 3, Christoffer 
Ung, Andreas Johansson, Fredrik 
Johansson och Fredrik Berggren 1 
vardera. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Hafstein Hafsteinsson 1.

Särökometerna 15 38 24
ÖHK Göteborg 15 34 23
Ale HF 15 86 23
Nordpoolen 15 76 23
Ulricehamn 15 88 22
Rya 14 49 15
Banér 15 -33 11
Hisingen 14 -22 10
Jugo Swed 15 -66 9
Olli 14 -84 6
Fjärås 15 -99 6
Torslanda 14 -147 4

Division 4 Göteborg damer
Kärra – Nödinge SK 19-30 (10-13)
Nödinge SK – Bafftjejerna 26-8
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Sara 
Andreasson 4, Jessica Edler 3, 
Sandra Josefsson 3, Jasmine 
Johansson 3, Michaela Apelgren 2, 
Michaela Sjöstrand 2, Jennifer Jus-
tesen 2. Matchens kurrar: Jessica 
Edler 2, Carina Svensson 1.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 26 jan deltog 11 par. Medel var 
80 poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Elsa Persson          110
2. Torsten Johansson/Rune Ögren   102
3. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling   93
Nils Lindström/Stig Christenson    93
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson     80
Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson      80
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Surte vann ödesmatchen
– Men laget är kvar under strecket

Hjältar är vi allihop. Jenni Tikkanen, Linda Karlsson, Maria Lundblad och Sandra Svensson 
var alla målskyttar i ödesmatchen mot Linköping. I det egna målet var Jonna Salo magnifik.

Foto: Per-Anders Klöversjö

Maria Lundblad gjorde återigen två viktiga mål och är defini-
tivt en av lagets nyckelspelare i avgörandets stund.

Foto: Allan Karlsson
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Till helgen 
avgörs Finnkampen i 
innebandy.

I det finska U-19-
landslaget är surte-
backen, Jenni Tikka-
nen, uttagen.

– Det blir första 
gången som jag hejar 
på Finland, säger 
surtetränaren Stefan 
Forsberg.

Jenni Tikkanen blott 16 
år gammal är en jätteta-
lang. Sin unga ålder till 
trots spelar hon moget, 
ansvarsfullt och med låg 
felprocent. Hennes blick 
för spelet är unik.

–Det är vårt största 
backämne någonsin och 
hon kan i princip bli hur 
bra som helst. Det är upp 
till henne, säger Stefan 
Forsberg.

Finnkampen i inne-
bandy avgörs på lördag i 
Vanda strax utanför Hel-
singfors. U19-damer 
och herrar samt herr och 
damlag möts.

Jenni Tikkanen upp-
vaktades med blommor 
och lyckönskningar. Hu-
vudpersonen tackade med 
ett mål och en assist samt 
en som vanligt helt felfri 
insats i surtetröjan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tikkanen i 
finska U-19-
landslaget

 Jenni Tikkanen.
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Hjärnornas kamp på Nolskolan
NOL. Koncentrerade 
barn sittande mitt 
emot varandra med 
schackbräden mellan 
sig. 

Bönder, löpare och 
torn på marsch i olika 
riktningar. 

Rynkade pannor, 
grubblande anletsdrag 
och intensiv koncen-
tration. Schack kräver 
mycket av sina utövare.

Schack 4:an är en årligt åter-
kommande schacktävling 
mellan fjärdeklassare runt 
omkring i Sverige, arrang-
erad av Svenska Schackför-
bundet.

Fredagen den 22 januari 
ansvarade Nolskolan för en 
av turneringens deltävlingar, 
då elever från Nödingesko-
lan, och Nolskolan möttes i 
många jämna och spännande 
matcher.

– Roligt att möta dukti-
ga elever från andra skolor, 

tyckte Vendela Larsen från 
4A på Nolskolan.

Linus Hallgren från 
samma klass instämde, och 
kunde dessutom se tillbaka på 
en vunnen och två oavgjorda 
matcher.

– Jag har schackspel hemma 
och tycker det är jättekul att 
spela, konstaterade Linus. 

Ida Pettersson, klasskam-
rat med Vendela och Linus, 
ställde upp för sin klass trots 
att hon är nästan nybörjare.

Ska börja träna
– Jag har inte spelat så mycket 
förut, berättade Ida, men nu 
ska vi skaffa ett schackspel 
hemma så jag kan träna.

Gemensamt för deltagar-
na i tävlingen var den posi-
tiva upplevelsen av arrange-
manget, och alla var rörande 
överens om att schack är ett 
sällsynt roligt spel.

– Trots alla dataspel har det 
blivit en fluga hos oss att spela 
schack. Schack har verkligen 

gått hem hos eleverna, infor-
merade Martin Johansson, 
lärare i årskurs 4 på Nolsko-
lan.

När de sista dragen gjorts 
och de sista pjäserna flyttats 

stod 4A från Nolskolan som 
slutsegrare. Belöningen blir 
ett vidare avancemang i tur-
neringen, som närmast fort-
sätter i Göteborg i februari.

Ragne Bengtsson

Många spännande parti blev det när Nolskolan mötte Nö-
dingeskolan i Schack 4:an. 

INNEBANDY
Division 1 västra damer
Surte IS – Linköping 5-2 (0-1,1-0,4-2)


