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FOTBOLL
Skoftebyns IF – Ahlafors IF 2-1 
(2-0)
Mål AIF: Peter Antonsson.

Tollereds IF – Skepplanda BTK 
0-2 (0-2)
Mål: Mikael Maliniemi, Johan 
Andersson.
Kommentar: SBTK svarade för en 
homogen insats i träningspremiä-
ren på konstgräsplanen i Lerum. 
Gästerna spelade ett stabilt för-
svarsspel under hela matchen och 
släppte till väldigt få målchanser. 
Skepplandas båda fullträffar tillkom 
i den första akten. Mikael Maliniemi 
nätade redan efter två minuter, fint 
framspelad av Johan Andersson. 
Samme Andersson gjorde sedan 2-0 
i 25:e spelminuten.

Älvängens IK – Göta BK 5-1 (3-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj 3, Ric-
hard Andersson och John Linder-
gren.
Kommentar: Matchen spelades 
i Skepplanda, där Forsvallen var 
jämn och fin som ett parkettgolv. 
Söndagsmatchen mot Rödbo blev 
inställd då gästerna lämnat återbud. 
Nye tränaren, Stig Persson, har 
verkligen fått fart på sitt manskap, 
där laget bestämde takten från 
början till slut. Roligt för Rahel Faraj 
som svarade för tre mål i den första 
halvlek och därmed fixade till ett 
äkta hattrick.

Alvhems IK – Västerlanda GoIF 0-4

Svenska Cupen
Lilla Edet – Torslanda 1-2 (0-0)
Mål LEIF: Tobias Gustafsson.

Lindome – SBTK dam 0-5
Mål: Malin Holström, Jennifer Thiel, 
Michaela Berntsson, Madeleine Lars-
son, Mathilda Errind.

Resultat från Ale Basket
Lundby Basket – F92/93 50-64
F95 – Högsbo Basket 41-69
Borås Basket – F97 10-69
P97 – Sätila Basket 60-50
P96 – Onsala Pirates 47-59
Trollhättans BBK – P92/93 52-82

Surte IS IBK – Köping 11-1 (3-1,3-
0,5-1)
Mål SIS: Sofie Lindberg 3, Cecilia 
Isberg 2, Jenni Tikkanen 2, Carolina 
Björkner, Linda Karlsson, Eva Ani 
och Malin Bernhardsson. Matchens 
kurrar: Sofie Lindberg 3, Jenni Tik-
kanen 2, Cecilia Isberg 1.
Damer division 1 västra
Örebro 18 74 50
Skattkärr 18 15 31
Vänersborg 18 17 30
Köping 18 2 29
Pixbo 18 30 28
Surte IS IBK 18 0 25
Linköping 18 -2 24
Nykvarns IF 18 -8 24
Kumla 18 0 22
Marstrand 18 -128 0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 2 
mars deltog 13 par. Medel var 120 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Rune Ögren/Torsten Johansson    152
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         150
3. Elsa Persson/Rickard Johansson  147
4. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  136
5. Raimo Penttilä/Göte Olsson       127
6. Kåge Samuelsson/Kjell Andersson    124

BASKET

INNEBANDY

NÖDINGE. Det tog fyra 
sekunder för Surte IS 
IBK:s damer att säkra 
nytt kontrakt i division 
ett.

I den avgörande 
matchen mot Köping 
bjöd hemmalaget på 
propagandaspel.

Sofie Lindberg, Jenni 
Tikkanen och Cecilia 
Isberg svarade för sju 
av tolv mål.

Vi har lärt oss att Surtes inne-
bandydamer spelar som bäst 
med kniven mot strupen. Det 
gällde även i år. I sista om-
gången tog sig laget äntligen 
över nedflyttningsstrecket 
efter att ha utklassat Köping 
i Ale gymnasium.

Det var upplagt för stor 
dramatik, men spänning-
en tog mer eller mindre slut 
efter fyra sekunder. Direkt på 
avslag stack Surte till attack 
och Sofie Lindberg avsluta-
de en intränad variant. Ett 
läckert backhandslyft gav 
1-0. Köping hade inte lärt 
sig läxan när andra perioden 
blåstes igång. Denna gång tog 
det tio sekun-
der för Sofie 
Lindberg och 
hennes kam-
rater att sätta 
bollen i nät. 
Målet betydde 4-1 och inled-
de en för gästerna smärtsam 
punktering av säsongen. Eva 
Ani och Cecilia Isberg spädde 
nämligen på med 5-1 och 6-1 
i rask följd.

– Vi var taggade idag och 
hade snackat om att försöka 
överraska direkt på avslag. 

Det var planerat och gjorde 
det extra roligt, säger match-
hjälten, Sofie Lindberg ef-
teråt.

I tredje perioden fick pu-
bliken vänta hela två och 
en halv minut innan samma 
Lindberg rullade in 7-1.

– Komiskt, men det kändes 
bra. Vi fick verkligen utdel-
ning på våra chanser, säger 
Lindberg som gladdes åt att 
kontraktet var säkrat.

– Jag var aldrig orolig. Vi 
har ju rutin av sånt här nu. 
Flera av oss har varit med 
och spelat den här typen av 
matcher.

Så sant, så sant. Under 
Surtes tid i division ett har 
laget säkrat kontraktet i sista 
omgången vid tre av fyra möj-
liga tillfällen.

Starka hemma
Vi är starka hemma och det 
vet vi, därför får vi aldrig 
någon direkt panik, menar as-
sisterande tränaren, Tommi 
Pasanen.

Prestationen i år är be-
undransvärd med tanke på 
att stora delar av förra årets 

målproduk-
tion försvann 
med förluster-
na av Malin 
Eriksson och 
Sara Simons-

son. Istället har laget fått ta 
ett större ansvar. Nu gäller 
det inte bara offensiven, utan 
även defensiven. Ankare 
som Malin Pettersson har 
bara spelat enstaka matcher 
på grund av knäskador och 
den värdefulla värvningen av 
Maria Lundblad gick förlo-

rad när de avgörande match-
erna skulle spelas. Nu blev 
det talanger som Jenni Tikka-
nen, grovjobbare som Sandra 
Svensson och Jonna Leek 
som fick bära laget. Dessut-

om skulle det vara roligt att 
veta hur många mil som syst-
rarna Linda och Sofie Karls-
son sprungit i år… 

Surtes stora hjärtan gav till 
sist valuta och laget får väl-

förtjänt fortsätta ytterligare 
en säsong i näst högsta serien.

Nytt kontrakt på fyra sekunder

GRATTIS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Matchhjältar. Jenni Tikkanen, Cecilia Isberg och Sofie Lindberg svarade för sju av elva mål och var strålande i Surte IS IBK:s  propagandamatch i lördags.

Linda Karlsson gjorde ett av målen när hon iskallt placerade bollen i nät...

...och så här glad blir man när nätet rasslar och kontraktet i division 1 är säkrat.

– Surtes damer lurade skjortan av Köping

INNEBANDY
Div 1 västra damer
Surte IS IBK - Köping 11-2
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