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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog sju par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Nils Lindström/Stig Christensson 60
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           55
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson 51
    Göte Olsson/Bo Severinsson 

INNEBANDY

FOTBOLL

BANDY

HANDBOLL

Division 4 Göteborg damer
Surte IS IBK – Ale IBF 15-1
Mål SIS: Carolina Björkner 9, Sandra 
Svensson 2, Klara Lundberg 2, Jose-
fin Gullbrandsson, Annika Wiklund 
1 vardera.

Fortsättningsserien
Oskarström – Surte BK 7-0
Matchens kurrar SBK: Andreas 
Linde 3, Stefan Nilsson 2, Tommy 
Bergestig 1.

Division 2 västsvenska västra 
damer
HP Kongelf – Nödinge SK 16-31
Jessica Edler 7, Sofia Olofsson 
6, Jenny Jensdottir 5, Johanna 
Bengtsson 4, Catrine Aronsson 3, 
Sara Andréasson 3, Gorana Vlahov 
2, Sofia Hvenfelt 1. Matchens kurrar 
NSK: Catrine Aronsson 2, Sofia 
Olofsson 1.

Träningsmatcher
Väster – Edet FK 5-1
Mål EFK: Jonathan Gustafsson.

GAIS U – Edet FK 2-2
Mål EFK: Anton Granqvist, Michael 
Mellqvist.

Stenkullen – Ahlafors 0-1 (0-0)
Mål: Marcus Waltilla.

Älvängens IK – Lödöse/Nygård 2-0
Mål: Niklas Pålsheden, Robert Susa.

Nödinge SK flickor 01 
slår motståndare på löpan-
de band. Det startade för 
några år sedan med ett glatt 
gäng tjejer som älskade att 
spela handboll. Ganska snart 
märkte vi att tjejerna inte 
bara älskade att spela hand-
boll, de var otroligt bra på 
det också. När vi började 
spela minicuper kändes det 

som att våra tjejer var all-
deles för duktiga för detta. 
Därför började vi anmäla 
oss till cuper på stor plan, 
där vi mötte flickor som 
var födda 00. Även på dessa 
cuper gjorde vi mycket bra 
ifrån oss.
När seriespelet drog igång 
hösten 2011 visade tjejer-
na än en gång hur dukti-

ga de var genom att gå helt 
obesegrade genom hela se-
riespelet. Nu har vi kommit 
mer än halvvägs genom 
vårens seriespel och vi är 
fortfarande obesegrade. 

Den 11 februari spela-
de vi i Ställ Upp Cup, där 
alla storlag från Göteborg 
fanns representerade. Även 
här gick vi helt obesegrade 

genom cupen och vann en 
fantastiskt spännande final i 
sudden death.

Vi vill tacka alla under-
bara tjejer för er inställ-
ning och kompisanda. Fort-
sätt så här, så kommer ni att 
skörda mängder med fram-
gång både på handbollsplan 
och utanför den.

Bakom dessa underbara 
tjejer finns också fantastis-
ka föräldrar som alltid stäl-
ler upp med allt ifrån att fixa 
sponsring till att organise-
ra hejarklackar, transporter 
med mera. 

Ledarna

NSK:s handbollstjejer vann Ställ Upp Cup

olvemarks.se
eller närmaste resebyrå

Holland, Paris, Rom…
Vårresor med fl yg eller buss från 2.195:-

BOHUS. Blanda före 
detta elitspelare med 
riktigt ung talang och 
det blir en riktigt giftig 
formation i innebandy.

I Surte IS IBK kra-
made Sandra Svensson 
och Carolina Björk-
ner om sin tolvåriga 
lagkamrat Nathalie 
Hjertberg efter ännu en 
storseger i derbyt mot 
Ale IBF.

– Det är en lottovinst 
att få träna en trupp 
med denna mix, säger 
Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Innebandyn lever i Surte IS 
IBK igen – och framför allt 
har damlaget fått upp ångan. 
Efter ett års uppehåll har 
klubben startat om i division 
fyra. En stomme med tjejer 
födda 1993-94 
kryddad med 
Sandra Svens-
son och Caro-
lina Björkner 
som var med 
under Surtes tid i division ett 
är hittills obesegrade. Målet är 
att stabilisera ett lag i division 
två och att nå dit ser ut att gå 
i raketfart.

– Ja, får vi behålla den här 
truppen och kanske bredda 
den med lite ytterligare 
rutin så ser det bra ut, menar 
Tommi Pasanen vars lag har 
spelat 41-1 de senaste två 
matcherna.

Frågan är om det verkligen 
behövs några nyförvärv för att 
springa igenom trean nästa år. 
Med Sandra Svensson och Ca-
rolina Björkner i laget blir de 
svårstoppade. Tillsammans 
gjorde de 11 av 15 mål i derbyt 
mot Ale IBF. Carolina har nu 
gjort 19 mål på två matcher.

– Vi sätter egna interna 
mål. Det måste vi göra för att 
hålla uppe skärpan eftersom 
matcherna dör ganska snabbt, 
säger superskytten Björkner 
och lagkapten Sandra Svens-
son fyller i:

– Målet är att göra över 200 
mål i serien och vi närmar oss 
nu. Det återstår dessutom fyra 
matcher och fortsätter vi i den 
här takten lär det inte bli några 
problem.

Det är lätt att imponeras av 
de tidigare elitspelarna, men 
det bestående intrycket av 
onsdagens match i Bohushal-
len fick vi av en annan tjej. Na-
thalie Hjertberg är blott tolv 
år gammal och redan en kugge 
i damlaget.

– Vilken talang! Hon 
kommer bli en av Sveriges 
bästa innebandyspelare. Jag 
vill mena att hon till och med 
är bättre än vad Malin Er-

iksson var i 
samma ålder. 
Nathlies spel-
uppfattning 
och blick för 
spelet är unik, 

säger Carolina Björkner.
Talangen själv säger att 

hon har två stora förebilder 
att tacka.

– Att få spela med Carro 
och Sandra är fantastiskt. Jag 
lär mig så mycket av dem, sär-
skilt teknik och skott. Det är 
lärorikt att få spela med dam-
laget, eftersom det går så 
snabbt. Det har jag nytta av 
när jag spelar med 98:orna, 
menar Nathalie som har målet 
klart för sig.

– Jag ska bli så bra det bara 
går!

Hon har redan gjort sex 
mål i Surtes damlag och har 
inget annat än innebandy i hu-
vudet.

– Nej, det är innebandy 
som gäller tre gånger i veckan 
plus en eller två matcher. Det 
är jättekul!

Tur är det för Carolina 

Björkner och Sandra Svens-
son har mer att lära ut.

– Vi vill lära samtliga tjejer 
att spela mer med kroppen 
och få bättre struktur på hur 
de rör sig på plan. Det är en 
talangfull trupp och det känns 
kul att vara här igen – å andra 
sidan säger man aldrig nej när 
Tommi ringer…

Så ni har inga planer på 
att lägga av?

– Så länge man är hel och 
tycker det är roligt hänger vi 
på, säger Surte IS IBK:s tro-
tjänare.

Matchen mot Ale IBF:s 
kombinerade veteran- och 
ungdomslag som kämpar på i 
fyran var över efter fem mi-
nuter, då hade Surte IS IBK 
precis prickat in 3-0. Bäst hos 
Ale var ironiskt nog målvak-
ten Johanna Frii som trots 15 
insläppta svarade för ett stort 
antal kvalificerade räddning-

ar. Att tidigare elitseriespela-
re prickar in elva mål är inte 
mycket att bry sig om.

För Surte handlar som 
nämndes framtiden om att 
etablera ett damlag i division 
två. Där hamnar Ale IBF:s 
A-lag nästa säsong efter ett 
tungt år i damettan. Vad som 
krävs för att lyckas i eliten har 
Tommi Pasanen redan lärt sig.

– Det krävs ett samarbete 
mellan Ale och Surte på seni-
ornivå, men det är en styrelse-
fråga. Jag är bara trånare.

En framgångsrik sådan!
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Härlig mix. Sandra Svensson och Carolina Björkner står för rutinen medan Nathalie Hjert-
berg, 12, står för talangen – förebilderna har hon dock mellan sig. Målskyttet sköter den er-
farna duon om. Av 15 mål signerade de elva, varav Björkner var skyldig till nio!
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Matchsponsor:

Skarpe Nord
Söndag 26 feb
IFK KUNGÄLV 

För info om matchtid och motståndare 
se www.ifkkungalv.se

ELITSERIEBANDY! 
SLUTSPEL KVARTSFINAL

Carolina Björkner är Surtes skyttedrottning och svarade Carolina Björkner är Surtes skyttedrottning och svarade 
för nio mål i derbyt mot Ale IBF.för nio mål i derbyt mot Ale IBF.


