
SURTE. Surte IS Innebandy-
klubb svarade för en mindre 
bragd när damlaget räddade 
sig kvar i division 1 västra.

Nu begär klubben frivilligt 
att få flyttas ned till division 
två.

En tunn trupp, tränarbrist 
och en orkeslös organisation 
runt laget tvingade styrelsen 
att lämna chockbeskedet.

– Vi har hamnat i ett moment 22 
där spelarna undrar hur föreningen 
tänker satsa och vi undrar hur deras 
framtid i klubben ser ut, säger eld-
själen och tidigare tränaren, Stefan 
Forsberg.

Osäkerheten kring Surte IS IBK:s 
framtid ledde till sist fram till ett för 
den nuvarande spelartruppen mycket 
tråkigt beslut. Klubben vågar inte 
satsa vidare i division ett.

– Vi är ett fåtal eldsjälar runt den 
här satsningen och när vårt bränsle 
har börjat ta slut finns det tyvärr inga 
som fyller på. Det krävs mycket för 
att ha ett lag på elitnivå. Nu hade vi 
en månad på oss att värva spelare, nya 

tränare, tala med spon-
sorer och planera för-
säsongen. För att orka 
det måste du brinna 
och det gör jag inte 
längre, säger Stefan 
Forsberg.

Beskedet slog ner 
som en bomb. Ett 
dråpslag för Surtes 
ambitiösa inneban-
dydamer som i fem år 
lyckats kravla sig kvar i 
näst högsta serien.

– Det var inget lätt 
beslut att ta, än mindre 
att lämna. Flera spela-
re tog det väldigt hårt, 
men vi hoppas att de 
till sist kommer att 
förstå oss, berättar 
Forsberg.

Truppen inför årets 
säsong var tunnare än 
någonsin. I slutet av 
säsongen hade lagled-
ningen egentligen bara elva spelare av 
division ett snitt att tillgå. Ett antal 
av dem har förfrågningar från andra 

klubbar i Göteborg. När Surte IS 
IBK inte kunde svara på frågor 
kring nyförvärv, tränare och orga-
nisation runt laget spred sig oron. 

– Därför tror jag nog att de in-
nerst inne visste att det kunde 
komma ett negativt besked, fun-
derar Forsberg.

Surte IS IBK kommer istället 
att försöka börja om i division två, 
där klubben redan har ett ungt ut-
vecklingsbart lag under ledning av 
Tommi Pasanen. Förhoppningen 
är att några spelare följer med dit 
för där börjar något nytt.

– Vi tänker ge det en ny chans. 
Misstaget vi gjorde den här gången 
var att föreningen inte utvecklades 
parallellt med laget. Organisatio-
nen måste vara lika stark som trup-
pen. I vårt fall har den varit väldigt 
sårbar och egentligen bara hängt 
på ett fåtal personer. Nu ska vi 
rusta föreningen och vara ordent-
ligt förberedda när vi tar steget upp 

nästa gång, lovar Stefan 
Forsberg.

Han har full förståelse 
för att spelarna i årets di-
vision ett lag nu söker sig 
till andra adresser.

– Det är stor skill-
nad på ettan och tvåan. 
Å andra sidan är det 
roligt att vara med på en 
resa uppåt och att spela 
med kniven mot strupen 
match efter match som 
vi har gjort de senaste 
åren sliter en hel del. Jag 
hoppas att några av våra 
etablerade spelare ser en 
utmaning i att vara med 
och leda våra komman-
de stjärnor, säger Stefan 
Forsberg.

Faktum kvarstår att 
laget Surte IS IBK aldrig 
har åkt ur division ett. 
Det var ett beslut över 
spelarnas huvud.
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FOTBOLL
Träningsmatcher
Sandarna – Ahlafors 4-0

Bergsjö – Skepplanda 1-3 (1-2)
Mål SBTK: Svante Larson, Daniel 
Larson, Christian Rönkkö.

Stenkullen – Nol 4-1
Mål NIK: Pierre Wigeborn.

Romelanda – Nödinge 0-2
Mål: Vladan Jovanovic, Martin 
Johansson.
Kommentar: NSK-tränaren Bengt 
Almqvist var nöjd efter segern på 
Ytterns IP.

– Vi gör en riktigt bra match som 
ger förhoppningar inför söndagens 
hemmapremiär mot Bosna. 
I årets NSK-trupp återfinns mycket 
rutin i form av bland andra Peter 
Madsen, Robert Maxe, Jethro Jack-
son, Marcello Milli och återvändande 
Jesper Kaukoranta.

Älvängens IK – Ahlafors IF 0-1
Mål AIF: Oscar Olofsson. 
Kommentar: En dålig fotbollsmatch 
mellan två unga lag bjöd inte 
mycket för ögonen på de få åskå-
darna i publiken.

Skepplanda – Myckleby 3-3
Mål SBTK: Johan Andersson, Stefan 
Jonsson, Christian Rönkkö. 
Kommentar: Gamle Skepplanda-
sonen, Peter "Erra" Eriksson var 
tillbaka på Forsvallen i måndags. 
Hans Myckleby träningsspelade mot 
Skepplanda BTK, men den nyblivna 
division fyra-klubben fick finna 
sig i att jaga hemmalaget. Till sist 
lyckades gästerna kvittera till 3-3. 
"Erra" spelade hela matchen som 
mittback, en ny position för den 
pigge 41-åringen. I SBTK imponerade 
Mattias Othzén och Oscar Frii. 

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 30 
mars deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Rune Ögren/Torsten Johansson  103
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson          103
3. Elsa Persson/Rickard Johansson   101
4. Nils Lindström/Stig Christensson   91
5. Stig Johansson/Rolf Karlsson     87
6. Marita Mesch/Lisbeth Alfredsson 81
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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors 
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96.  

E-post: folkets.hus@telia.com 

www.alefolketshus.se

Söndag 11 april kl 18.00

Capitalism 
- A love story 

(Michael Moore)

GRATIS ENTRÉ
Mingel från kl 17.00

Filmen presenteras av:

Michael Moores nya film gör upp 
med det kapitalistiska systemet. ”Den 

amerikanska drömmen” ter sig mer 
som en mardröm för amerikanen 
i gemen, som har fått betala med 

sina arbeten, hem och besparingar. 
Michael Moore tar med oss till vanliga 
människor vars liv vänts upp och ner, 
och han letar efter svar i Washington och på 

andra ställen.

Skepplanda BTK  
inbjuder till

RISVEDSRALLYT
för Veteranmoppar

Forsvallen, Skepplanda
2010-05-08

Samling kl. 09:00

Startavgift 100 kr. Sista anmälningsdag onsdag 5 maj
Anmälan: 031-322 41 65  |  moppe@skepplanda.se
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Lörd 10 april kl 15.00
Nolängen

Nol – Lundby

Sönd11 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

FOTBOLL I ALE

Nu till helgen drar division 6 D 
Göteborg igång. I serien återfinns 
inte mindre än tre alelag, som lokal-
tidningen har kollat läget med inför 
premiären.

Nol IK
Tränare: Peter Karlsson, Ulf Larsson (assiste-
rande).
Nyförvärv: Daniel Claesson, Skepplanda BTK.
Förluster: Mattias Olsson, Ahlafors IF, Robert Jig-
felt, FC Ale, Claes Berglund, slutat.
Målsättning: Topp tre.
Läget inför premiären: "Förutom att vi har fått 
Anders Brandt långtidsskada är allting på topp. 
Stämningen är underbar. Det ska bli roligt att 
komma igång, det har vi väntat på", säger Ulf 
Larsson.
Premiär: Lundby hemma 10/4.
Tips: "Det blir tufft. Jag tror på oavgjort, 2-2".

Nödinge SK
Tränare: Bengt Almqvist (ny).
Nyförvärv: Amir Salihovic, Kode IF, Vladan Jovan-
ovic, Partille IF, Trimor Huskaj, Ahlafors IF, Jesper 
Kaukoranta, Knippla IK, Rickard Johannesson, 
Kärra/Klareberg IF, Juan Weihe, Rödbo IF.
Förluster: Christoffer Almqvist, Lärje/Angered, 
Shevan Fattah, do, Saman Fattah, do.
Målsättning: Vara med i toppen.
Läget inför premiären: "Vi blir stadigt bättre 
och jag tycker det ser lovande ut. Senast mot 
Romelanda (seger 2-0) gjorde vi en riktigt bra 
match. Vi hoppas att det ska gå bra", säger Bengt 
Almqvist.
Premiär: Bosna hemma 11/4.
Tips: "Vi vinner med 1-0".

Älvängens IK
Tränare: Stig Persson (ny).
Nyförvärv: Inga.
Förluster: Ali El-refaei, Ahlafors IF, Niklas 
Ahlbom, Ytterby IS, Andreas Blomgren, IK Konga-
hälla, Axel Lindergren, Marcus Åström.
Målsättning: Toppen.
Läget inför premiären: "Det har varit upp och 
ner. När allt stämmer och vi jobbar som ett lag 
har vi chans att slå alla lag i serien. Jag är dock 
lite osäker på vad vi står just för tillfället", säger 
Stig Persson. 
Premiär: Hyppeln borta 12/4.
Tips: "Det kan bli vad som helst, jag tror ingen-
ting".

”Alesexan” 
sparkar igång

Slutspelat för Surte IS IBK:S damer
– Elitsatsningen läggs ned

Klarade sig kvar i division ett den 
gången, men efter säsongen bestäm-
de sig ändå Surte IS IBK för att ta klivet 
ned i tvåan.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


