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SURTE. Surte IS IBK:s 
damlag represente-
rade stolt Ale kommun 
under fem säsonger i 
nästhögsta serien.

Utvecklingslaget med 
framtidens stjärnor 
imponerade i division 
två.

Nu finns inget av 
lagen kvar.

Entusiasten och klubbsjälen 
personifierad, Stefan Fors-
berg, berättar nu för lokaltid-
ningen om hur det framgångs-
rika daminnebandylaget Surte 
IS IBK gick upp i rök. Förra 
årets säsong avgjordes först 
i de sista omgångarna. Sur-
tetjejerna vann de två avslu-
tande matcherna och räddade 
nytt kontrakt med en poäng 
till godo. I efterhand hade det 
dock varit bättre att förlora, 
men det uppenbarade sig först 
senare.

Tufft beslut
När säsongen var över kunde 
bara ett fåtal spelare lämna 
besked om hur de såg på 
kommande säsong. Klubben 
bestämde sig därför att inte 
anmäla något lag för spel i 
division ett.

– Det var ett tufft beslut, 
men utan spelare kan vi inte 
utföra några mirakel. Spelarna 
var mentalt utbrända efter ett 
antal svåra år där vi mer eller 
mindre räddat nytt kontrakt 
varje år i sista omgången. De 
ville också ha besked från 
klubben hur organisationen 
skulle se ut runt laget. Vi hade 
inga svar och därför vacklade 
många spelare. De som hade 
varit med ett tag kände att 
föreningen Surte IS IBK inte 
hade utvecklats i den riktning 
som krävs för att kunna ta 
ytterligare ett steg. Vår orga-
nisation höll inte division ett 
utan byggde på ett fåtal entu-
siaster, erkänner Stefan Fors-
berg.

Innan klubben meddelade 
Göteborgs innebandyförbund 
sitt besked kontrollerade man 
att det inte skulle påverka 
utvecklingslaget i division två.

– Hade vi vetat att det skulle 

få konsekvenser även för vårt 
andralag så hade vi tänkt om 
flera gånger, menar Forsberg.

Starta om i lägsta serien
I serieindelningen som kom i 
våras fanns Surte IS IBK med 
i division två, men Lindås som 
följt händelseutvecklingen 
överklagade och menade att 
om en klubb drar tillbaka sitt 
bästa lag måste föreningen 
starta om i lägsta serien. Det 
betydde att Surtes utveck-
lingslag i tvåan också tvingades 
dra sig ur och lämna plats för 
Lindås.

– Det är en gammal hävd 
som förvisso är känd, men det 
var därför vi stämde av med 
innebandyförbundet. Just 
innebandyn har haft lite egna 
regler. Ta Pixbo som ett exem-
pel. De har sex lag i seriespel 
och det vore ju förödande för 
hela verksamheten om hela 
föreningen måste starta om i 
lägsta serien om det högst pla-
cerade laget drar sig ur, säger 
Forsberg.

Lindås överklagan vann 
gehör hos Göteborgs inneban-
dyförbund och Surte IS IBK 
fick överklaga hos Svenska 
innebandyförbundet. Även där 
förlorade Surte och det upp-
rörde Stefan Forsberg, främst 
av principiella skäl.

– Sammanfattningsvis står 
det helt klart att innebandyför-
bundet hellre ser att vi spelar 
osportsligt. Hade vi lagt oss i 
de två sista omgångarna hade 
vi med automatik ramlat ner i 
tvåan och därmed kunnat fort-
sätta vår damverksamhet. Nu 
tvingades vi i så fall börja om 
helt från början. Vårt utveck-
lingslag i tvåan straffades för 
något de inte kunde påverka. 
Konsekvenserna är förödande 
och jag hoppas att andra klub-
bar lär av vårt fall. Vi fick göra 
det bästa av situationen och 
upprättade ett samarbetsav-
tal med Ale IBF som spelar i 
division två Göteborg. Här 
återfinns nu våra unga talanger 
samt tre spelare från senior-
laget, berättar Forsberg som 
trots allt är nöjd med utgången:

– På lång sikt är detta väl-
digt bra för utvecklingen av 
innebandyn i Ale kommun. Jag 
tror på en klubb, där man kan 
samla all kompetens och allt 
engagemang. Det är svårt nog 
att få ihop ledare och styrelse-
ledamöter med mera.

Andra Göteborgsklubbar
De tongivande spelarna från 
division ett laget spelar i olika 
Göteborgsklubbar. IBF Göte-
borg drog största vinstlotten 
och fick hela åtta spelare från 
Surte, däribland Carolina 
Björkner som har gjort mål i 
samtliga matcher. IBF Göte-
borg är obesegrade efter fyra 
omgångar.

– Det är klart att det känns 
när man ser att nästan samtliga 
mål kommer från ”våra” spe-
lare…, medger Forsberg som 
själv inte har någonting med 
innebandy att göra för tillfäl-
let.

– Det känns ändå förvånans-
värt bra. Jag behövde kanske 

det här, men visst är det tråkigt 
att det slutar som det gör. En 
ny idrottshall är ju på gång i 
Bohus och det är något vi har 
sett fram mot länge. Tyvärr 
förverkligas den tre år försent. 
Hade vi haft bättre förutsätt-
ningar är jag övertygad om att 
situationen för Surte IS IBK 
hade sett annorlunda ut.

Från start till mål
Stefan Forsberg har varit med 
under Surte IS innebandys 
hela resa från start till mål. 
Över 17 års arbete, det mesta 
i dur, har givit många positiva 
minnen att bära med sig.

–  Starkaste ögonblicket är 
när vi vinner division två och 
kvalificerar oss för ettan. Det 
var många äldre spelare som 
hade varit med från början 

som äntligen fick bekräftelse. 
Samtidigt hade vi börjat slussa 
in våra unika stjärnskott. En av 
dem var Malin Eriksson som 
vann skytteligan redan första 
året i damlaget. Efter segern 
jublade vi i omklädningsrum-
met. Jag frågade hur tjejer-
na ville fira framgången. Då 
reste sig Malin Eriksson 14 år 
gammal och föreslog: ”Kan vi 
inte gå på McDonald’s?”

Sure IS IBK finns kvar som 
klubb och driver fortfarande en 
viss ungdomsverksamhet.
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Malin Eriksson är en av klubbens största profiler. Hon drog ett tungt lass under fyra år i division ett. Inför det femte lämnade 
hon Surte IS IBK för spel i elitserien och Pixbo. I år har hon signat för IBF Göteborg dit även sju andra surtespelare har sökt 
sig efter att Surte tvingats dra ur samtliga damlag.
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En epok är överöver

Stefan Forsberg har inget uppdrag inom innebandyn den 
kommande säsongen.

– Surte IS IBK:s damlag tvingades dra sig urdes dra sig ur
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