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VALBORGSFIRANDE I 
FURULUNDSPARKEN
MÅNDAG 30 APRIL 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 PRO-pojkarna underhåller

19.00 ”Stuffa-Stig” med Älvorna

19.45 Körsång

20.00  Vårtal av kyrkoherde Björn Nilsson

20.30 PRO-pojkarna underhåller

23.00 Grindarna stänger

Entré: 20 kronor. 

Barn under 18 år 

går in gratiss..

Väällkkoommna!!

FISKDAMM • LOTTERI • CHOKLADHJUL • KAFÉ
SERVERING AV ÖL & CIDER FRÅN AHLAFORS BRYGGERIER

SURTE. Damfotbollen 
har fått nytt liv i Surte 
igen.

Kärntruppen har 
däremot sitt ursprung i 
Skepplanda BTK.

– Vi har bestämt 
oss för att starta om i 
Surte, mest på skoj och 
för att det är kul att 
ha något gemensamt, 
säger initiativtagaren 
Annelie Hermansson.

De flesta har sparkat boll i 
kommunens bästa och äldsta 
damlag, Skepplanda BTK. 
Många träningar och långa 
resor gjorde att lusten för-
svann hos de som nu har 
bestämt sig för att spela 
7-mannafotboll istället.

– Vi ville hitta ett sätt att 
bara göra det vi tycker är kul, 
träna lite på skoj och spela 
matcher på nära håll, berät-
tar Annelie Hermansson och 
fortsätter:

– Idag bor många av oss i 
Surte, Kungälv eller Göte-
borg och då föll det sig natur-
ligt att ringa Surte IS fot-
bollsklubb. De har inte haft 
någon damlagsverksamhet 
sedan Monica Domanski 
Lyfors var här tror jag. De 

tände på vår idé om att starta 
upp en damlagssektion som 
spelar i en Göteborgsserie 
för 7-mannalag. Idag är vi 15 
tjejer som tränar två gånger 
i veckan och stämningen är 
verkligen på topp i truppen.

I samma serie återfinns 
också Älvängens IK och Nol 
IK.

– Det blir ju jättekul med 
derbymatcher. Vi siktar själv-
klart på att vinna serien och 
få upp intresset för damfot-
boll i Surte. Ungdomssek-
tionen har redan ställt frågor 
om vi är intresserade att 
hjälpa till med ett par flicklag 
och det tror jag vi kan göra, 
säger Annelie Hermansson.

Att det finns skäl att vara 
sportsligt optimistiska råder 
det ingen tvekan om. Mitt-
fältsmotorerna Catrine 
Aronsson och Therese 
Madsen dominerade i tvåan 
för inte så länge sedan och 
kommer säkert vara utrops-
tecken på den här nivån. Som 
coach har laget engagerat 
Christer Andersson, även 
han med förflutet i Skepp-
landa BTK.

– Det känns lite konstigt 
att ”våra” tjejer ska spela i 
Surte, men samtidigt vill man 
ju att de inte ska sluta helt så 

när de frågade om jag kunde 
hjälpa till med coachning 
och en träning i veckan tack-
ade jag ja. Det ser ut att bli 
en rolig serie med matcher 
mot många lag i närområdet. 
Dessutom vet jag att tjejerna 
är ambitiösa och vill göra 
bra ifrån sig, säger Christer 
Andersson som förstår att de 
betydligt kortare resvägarna 

till såväl matcher som trä-
ning har lockat många att ta 
på sig Surtetröjan.

Söndag 29 april är det 
seriepremiär för Surte IS 
FK:s nystartade damlag. 
Första matchen går mot 
Angered United på borta-
plan.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Glädjen är tillbaka. Ett antal tjejer, tidigare spelare i Skepp-
landa BTK, har startat upp ett damlag för 7-mannafotboll i 
Surte IS FK:s färger. Färre träningar, kortare resor – mest 
på skoj har lockat 15 spelare att ansluta sig. Hemmaplan blir 
Surte IP.

Heino Poutiainen från Nol bärgade ett silver i spjut när Ve-
teran-VM avgjordes i Jyväskylä i början av april. Heinos 
kast mätte 26.25 meter. I slägga blev det en fjärdeplats 
med resultatet 29.10 meter.            Foto: Jonas Andersson

VM-silver till Heino

Damfotbollens återtåg i SurteDamfotbollens återtåg i Surte

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 

SKEPPLANDA. Johan, 
42, och Anna Rehn-
lund, 33, utgör tränar-
duon för Skepplanda 
BTK:s damlag den här 
säsongen.

Storebror har huvud-
ansvaret medan lilla-
syster assisterar.

– Jättekul att vara 
tillbaka på Forsvallen 
och att få jobba ihop 
med syrran, säger 
Johan till lokaltid-
ningen.

I höstas tvingades Skepplan-
das damer ta farväl av divi-
sion två. Med ny ledarstab, 
åtta nyförvärv från Älväng-
en, Ahlafors, Kungsbacka och 
Romelanda samt sju uppflyt-
tade juniorer är förhoppning-
en att kunna avancera uppåt i 
seriesystemet snarast möjligt, 
gärna i år.

– Vi ska vara med och slåss 
i toppen, säger Johan Rehn-
lund som är tillbaka i faders-
huset.

– Senast var som spela-

re någon gång i början av 
90-talet. Det känns bra att 
kunna ge något tillbaka till 
den klubb som fostrat mig, 
säger Johan.

De senaste sju åren har 
Johan varit involverad som 
ledare inom damfotbollen, 
senast i Skärhamn. 2012 var 
tänkt som ett sabbatsår till 
dess att lillasyster Anna hörde 
av sig.

– Då kom jag på andra 
tankar. Anna fortsätter som 
målvakt och därför är också 
Jonas Brattlöf behjälplig 
som ledare. Han fungerar 
som ett bollplank för Anna 
och mig.

4-3-3 är modellen som 
håller på att implementeras 
i truppen. Träningsmatcher-
na har varit lite upp och ner, 
men Rehnlund är inte orolig.

– Det kommer ta lite tid 
att spela ihop gänget, men 
det finns mycket talang. Får 
vi bara knutit ihop den gamla 
stommen med våra nyförvärv 
och juniorer så finns förut-
sättningarna att vara med i 

Syskonen Rehnlund styr SBTK:s damer
– Hoppas på en snabb retur till tvåan

toppen.
På söndag är det premi-

är hemma mot Byttorp, hur 
slutar den matchen?

– Vi vinner med 2-0 och 
målen görs av Amanda 
Errind och Sofia Axelsson, 
som är ny från Ahlafors IF.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Rehnlund är ny trä-
nare för Skepplanda BTK:s 
damer. Till sin hjälp har 
han…

…lillasyster Anna Rehnlund som också vaktar kassen för 
gulsvart.


