
KUNGSBACKA. 
Nödinges handbolls-
tjejer gick överras-
kande vidare till steg 4 
i flick-SM.

Där tog det förvisso 
stopp, men laget var 
inte långt borta.

En seger och två förluster 
blev resultatet för Nödinges 
handbollstjejer födda 1995-
96 som i helgen var framme 
i steg 4 i flick-SM. Bara att 
kvalificera sig för det fjärde av 
fem steg är bragdbetonat.

– Här trodde jag det skulle 

bli för tufft, men tjejerna 
överraskade igen. Vi hängde 
med bra och föll med flag-
gan i topp i avgörandet mot 
Aranäs (12-15) som har en 
fantastisk årgång, berättar 
NSK:s ledare, Tony Lind-
skog.

Nödinge vann däremot 
mot Lidingö som senare gick 
vidare från gruppen. 

Nu återstår bara åtta lag 
när Sveriges bästa flicklag 
ska koras. Tyvärr heter inget 
av dessa lag Nödinge.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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HÅLANDA. Det var inte 
bara vädret som var 
underbart i Australien.

För Gunilla Wallen-
gren gladde även resul-
taten.

– Det gick toppenbra, 
vilket höjer motivatio-
nen ännu ett snäpp, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Kontrasten var påtaglig. 
Istället för snö och kyla fick 
Gunilla Wallengren och 
övriga rullstolsåkare uppleva 
sol och värme under sin vis-
telse i Australien. Tempera-
turen pendlade mellan 25-35 
grader.

– Det var helt fantastiskt 
skönt och ypperliga förut-
sättningar för tävling och 
träning, säger Gunilla.

Redan dagen efter att 
den svenska truppen hade 
landat på australiensisk mark 
väntade tävling i Canberra. 
Farhågorna om att tidsom-
ställningen skulle påverka 
resultaten negativt besanna-

des inte, åtminstone inte för 
Wallengrens del.

• 4:a på 1 500 m (3.42.53)
• 2:a på 800 m (1.56.77)
• 2:a på 400 m (59.59)
– Det gick över förvän-

tan. Stora delar av världseli-
ten fanns dessutom på plats 
vilket gör mig ännu mer nöjd 
med prestationen.

Några dagar senare var det 
dags för en ny tävling, den 
här gången i Sydney. Resul-
tatet blev:

• 5:a på 1 500 m (3.40.33)
• 4:a på 800 m (1.59.48)
• 2:a på 400 m (59.47)
– Jag fick fina lovord från 

förbundsledningen och det 
stärker naturligtvis själv-
förtroendet. Nu jobbar jag 
vidare enligt min träningspla-
nering. Den närmaste tiden 
ska jag gneta vidare hemma 
på rollen och sedan blir det 
även en hel del styrketräning 
och simning. Jag känner mig 
grymt motiverad, avslutar 
Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON 

Lyckad resa 
för Wallengren

Gunilla Wallengren imponerade under vistelsen i Australien.

GÖTEBORG. Surte IS 
IBK förlorar sin genom-
gående bästa spelare 
Maria Lundblad.

Backsuveränen åter-
vänder till moderklub-
ben, Örnsköldsvik, som 
för första gången är 
nära en slutspelsplats.

– Ett riktigt tungt 
besked, medger en 
pressad surtetränare, 
Stefan Forsberg.

Tre matcher återstår i damer-
nas division 1 västra. Surte IS 
IBK kämpar tappert för att 
om möjligt rädda nytt ett nytt 
kontrakt och undvika ned-
flyttning. Optimismen spira-
de efter senaste hemmasegern 
mot Linköping, men säg den 
glädje som varar. Efter mat-
chen bekräftade årets nyför-
värv, Maria Lundblad, att hon 
har bestämt sig för att anslu-
ta till moderföreningen Örn-
sköldsvik.

– Hon är klar med skolan 
och klubben är nära att greja 
slutspelsplats. Maria har ett 
stort hjärta för Örnsköldsvik 
som hon har spelat för i många 
år. När de dessutom fick pro-
blem på backsidan kunde 
hon inte säga nej. Fönstret 
för övergångar stängde nästa 
dag, så det gick fort, berättar 
Stefan Forsberg.

Maria Lundblad kommer 
att fortsätta träna med Surte, 

då hon inte flyttar upp till 
Örnsköldsvik förrän i början 
av mars.

– De har två bortamat-
cher här nere, vilket gör att 
hon ändå kan vara med. Det 
var inget lätt beslut för Maria 
och jag tror att våra tjejer som 
är utflugna hade gjort samma 
sak, menar Forsberg.

Den oväntade spelarför-
lusten blir extra kännbar ef-
tersom Malin Petters-
son, även hon back, precis 
har opererat sitt knä och är 
borta resten av säsongen. Det 
gjorde att Surte var tvungna 
att se över alla möjligheter 
till förstärkningar. Telefo-
nen ringde hos Ewa Ani som 
efter sju år i elitserien spelade 
i Surte förra året.

– Hon var inte svår att 
övertala. Ewa kommer att 
bli en tillgång och hon har 
skött träningen bra på egen 
hand. Det handlar bara om 
tre matcher, säger Forsberg 
som också har förberett ett 
annat alternativ om backbris-
ten fortsätter.

– Vi har testat med Sandra 
Svensson som back. På trä-
ning gör hon det riktigt bra. 
Hon skjuter som en häst spar-
kar och det skulle kunna vara 
en lösning om vi får pro-
blem.

Surte möter närmast Vä-
nersborg borta innan ödet 
avgörs med hemmamatcher 

mot Köping och Kumla. Sex 
av nio poäng bör räcka för 
nytt kontrakt. Poäng som 
laget måste bärga utan Maria 
Lundblad på plan.

Surte förlorar nyckelspelare i slutspurten
– Maria Lundblad väljer spel i elitserien

Maria Lundblad lämnar Surte IS IBK inför slutspurten. Mo-
derklubben Örnsköldsvik kämpar om en slutspelsplats i elit-
serien och där vill Maria gärna vara med.

Nödinges tjejer föll med flaggan i topp
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