
GÖTEBORG. Surte 
Bandyklubb har startat 
säsongen med en säker 
fyrling.

Obesegrade och 
serieledning, men med 
mer att bevisa.

– Vi kan bättre och 
snart väntar tuffare 
motstånd, säger lag-
kapten Adam Rohr.

Efter att ha dragits med en 
inflammerad ankel var Surtes 
urkraft tillbaka mot SK 
Höjden. Med nya hålfotsin-

lägg var Adam Rohr tillbaka 
i gammalt gott slag.

– Ja, det kändes riktigt 
bra. Skönt att kunna åka 
utan smärta. Vi gör en stabil 
insats, men glänser inte. Jag 
tror vi måste 
växla upp för 
att klara de 
tuffare lagen i 
serien. Vi har 
haft en lätt 
inledning i årets serie och 
det finns en risk att vi tror 
oss vara bättre än vad vi är. 
Vi har lyckats vinna utan att 
alltid ha presterat och det är 

farligt, säger Adam till lokal-
tidningen.

Matchen spelades utom-
hus på klassiska Ruddalen 
under närmast perfekta för-
hållanden.

– Det är 
synd att det 
inte alltid ser 
ut så, då hade 
vi inte behövt 
några hallar, 

menar Rohr som tillsam-
mans med Johan Janebrink 
låg bakom det mesta.

På lördag väntar seriefy-
ran Delta BK.

– Det är skönt att ha dem 
hemma, där känner vi oss väl-
digt starka. Det är ett av lagen 
som vi inte vet så mycket om, 
men de har ju vunnit ett par 
matcher. Vi får försöka öka 
intensiteten på träningarna 
och få upp tempot, säger 
Adam Rohr som ser fram 
mot toppmatcherna runt jul.

– Det verkar bli vi, Kålland 
och Kareby som gör upp om 
det...och vi möter alla i en 
klump. Det är då det gäller.
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FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Vårt bästa 
spartips.
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Framgångar för Vårvinden i hemmatävling
I helgen spelades Vår-
vindens tävling Västsvenska 
Ungdomsspelen. Det var ett 
evenemang med 370 star-
ter i klasser från U9-U17. 
Som vanligt så höll vi till i 
vår hemmaarena Aleyckans 
Sportcenter i Göteborg. 
Evenemanget var lyckat 
såväl sportsligt som organi-
satoriskt. Ett stort tack till 
tävlingsledningen, tränare, 
föräldrar och övriga frivil-
liga som gjorde en stor insats 
under lördagen och sönda-
gen. Att spela på hemmaplan 
är lite speciellt i badminton 
då det inte sker så ofta. 

Detta gjorde att våra egna 
spelare var mycket taggade 
och framgångarna lät inte 
vänta på sig. Vår talang-
fulla Linus Lilja gjorde en 
mycket stark prestation i 
den tuffa klassen Herrar 17. 
Detta i såväl dubbel som 
singel. I dubbel så spelade 
han med sin kompis David 
Gardell från BMK Tellus. 
Det var en spännande histo-
ria där paret räddade match-
bollar emot sig i semifinalen. 
De lyckades att vända och 
vinna såväl semifinalen 
som själva finalen. Även i 
singelspelet Herrar 17 var 
Linus Lilja i grym form 
och blev 2:a. Detta efter en 
jämn tresetare mot Trollhät-
tans Oskar Westerlund. 
Sammantaget väldigt starkt 
gjort. Sofia Olsson hade en 
mycket lyckad helg i detta 
mästerskap. Sofia följde upp 

sin fina andra plats i mixed 
tillsammans med Fredrik 
Longnell med vinst i sing-
elspelet. I finalen så bese-
grade hon Västra Frölundas 
duktiga Martina Henning. 
Finalen var välspelad och 
blev en riktig rysare eller vad 
sägs om 26-24 i avgörande 
set i Sofias favör. Fredrik 
Longnell var riktigt het i 
herrsingel U15. Han var 
stabiliteten själv och spelade 
fantastiskt bra igenom hela 
tävlingen. Han vann finalen 
mot Adrian Lewin Mör-
röms BMK i två raka set. I 
dubbel så fick paret Fredrik 
Longnell och Linus Olsson 
till slut ge sig i finalen i 
tredje set. I damdubbel U15 
så var Vårvinden också i 
täten. Jennie Kornesjö 
och Sandra Christensen 
visade upp ett mycket gott 
dubbelspel. Vägen till final 
gick spikrakt. Väl i final så 
var förstaseedade Sandra 
Baeza Askim och Martina 
Henning Västra Frölunda 
lite för svåra. Men siffrorna 
21-19 och 21-11 visade att 
det fanns mersmak även i 
finalen.

Nästa helg så är det 
Wilson Junior Tour i Stock-
holm. Denna gång så skickar 
klubben sex stycken spelare. 
Sandra Christensen, Jennie 
Kornesjö, Sofia Olsson, 
Fredrik Longnell, Alexander 
Landberg och Linus Lilja. 

❐❐❐

Vårvindens populära ungdomstävling, Västsvenska Ung-
domsspelen arrangerades på Alelyckan i helgen. Linus Lilja 
vann dubbelfi nalen med David Gardell och kom tvåa i singel-
klassen herrar 17 år.                 Foto: Roger Fogelström

Surtes härliga fyrling

Adam Rohr var tillbaka i laget efter fotskada. En spelsugen 
lagkapten gjorde tre av Surtes mål. 
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