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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 16 dec – Ale Gymnasium
11:30 F01 Nödinge – Torslanda Blå
12:20 F98 Nödinge – Aranäs
13:15 P02 Nödinge – Sävehof 7
14:15 Djun Nödinge – Alingsås HK

www.laget.se/aleibf

Lördag 15/12
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - Mölndals IBF

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Burås IK

– God jul önskar 

Ale innebandy!

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
ALE GYMNASIUM 

söndag 16 december
Herr div3, 15.45 Ale HF - Baltichov

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
söndag 16 december

P01 2A, 12.30 Ale - Bjurslätt 2
 Div 6 V, 13.20 Ale HF 3 - Stenungsunds HK

BOHUS. Tre mål på en 
minut och 27 sekunder 
är nytt rekord i svensk 
elitbandy.

Rekordhållare sedan 
i lördags: Surte Bandy-
klubb.

Delta slogs tillbaka 
med klara besked och 
Henrik Jönsson blev 
femmålsskytt.

Surte BK tog femte raka 
segern i division 1 västra och 
är tillsammans med Kareby 
enda obesegrade laget, men 
rivalerna från Kungälvssi-
dan tappade i helgen poäng 
borta mot Slussen. Mitten-
laget Delta hade inte mycket 
att sätta emot när Surte satte 
fart i första halvlek. Efter 
27 minuter ledde hemma-
laget med 3-0 efter mål av 
Jens Samuelsson, Tommy 
Jönsson och Henrik Jöns-
son. Några minuter senare 
startade Christoffer Ohls-
son rekordresan. Tre mål, 
två av Ohlsson och ett av 
Henrik Jönsson, inom loppet 

av en minut och 27 sekunder 
är nytt rekord i bandyeli-
ten. Delta var efter detta ett 
slaget lag.

– Vi fick bra utdelning 
i första halvlek, men vi var 
också fokuserade och visade 
stort tålamod. 
Delta försökte 
bjuda upp och 
ska ha beröm 
för det, säger 
Surtetränaren 
Robert Holmén.

Värre var det med libe-
ron Nils Sigurd som i första 
halvlek fick en motståndar-
skridsko över benet.

– Han blödde ganska kraf-
tigt och fick sy tre stygn, men 
någon större fara är det inte. 
Han är snart tillbaka igen, 
informerade lagets massör 
Björn Sundblad.

Andra halvlek blev en 
transportsträcka. Delta fick 
reducera två gånger innan 
hemmalaget började attack-
era igen. Henrik Jönsson 
visade prov på sin målskick-
lighet och svarade för totalt 

fem fullträffar.
– Han vet varför han är 

med och tar sitt uppdrag på 
fullt allvar. Henrik börjar se 
riktigt vass ut, säger Robert 
Holmén som redan ser fram 
mot nästa utmaning, Slus-

sen borta på 
lördag.

– Det blir 
ingen lek. 
M a t c h e n 
spelas inom-

hus i Trollhättan, men Slus-
sen lär säkert ha ett starkt lag 
när de möter oss. Som far-
marlag till Gripen vet vi att 
det finns ett antal riktigt bra 
spelare att tillgå. Vi måste 
spela på topp för att vinna, 
men vi har en stigande form-
kurva och det känns som 
att vi är redo för lite tuffare 
matcher nu.

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer fortsätter att 
vinna – och imponera.

Laget har inte för-
lorat en match sedan 
omstarten.

I lördags utklassades 
serietrean Kärra utan 
bekymmer.
Trots en segersvit som nu är 
en och en halv säsong lång 
hade Surte IS IBK respekt 
för sin motståndare. Linda 
Karlssons och My Hjelms 
mål i den tolfte matchmi-
nuten i första perioden blev 
därför förlösande.

– Vi har en riktigt bra 
matchinledning och följer 
planen perfekt. I mittpe-
rioden tappar vi konceptet 
något och de får reducera 
till 3-1, men deras mål blev 
en väckarklocka för oss och 
innan perioden är slut har vi 
gjort 5-1, berättar Surteträ-
naren Tommi Pasanen.

I den avslutande matchde-

len reder hemmalaget ut två 
raka utvisningar, vilket också 
stärkte moralen. Efter det 
gjorde Surte tre raka mål.

– Det blev 
en ketchupef-
fekt i tredje 
perioden och 
segern blev 
överraskande 
stor, säger Pasanen som för-
söker vara ödmjuk alla segrar 
till trots.

– Serien är långt ifrån 
avgjord. Stenungsund 
hänger på och vi ska möta 
dem borta. Som tur är har 
vi också en målskillnad som 
är svår att slå så vi skulle ha 
råd att förlora seriefinalen, 
men några andra plumpar får 
vi inte gå på om vi ska vinna 
trean.

Det finns inte mycket som 
tyder på att Surte IS IBK:s 
damer plötsligt skulle börja 
torska. Särskilt inte nu när 
även den forne måltjuven 

Malin Eriksson är tillbaka 
i laget.

– Vi har testet henne i 
B-laget och nu även halva 

matchen igår. 
Hon har fått 
spela back 
för att slippa 
belasta max 
och därmed 

också undvika de snabba 
vändningarna. Hur starkt 
hennes knä är vet ingen, men 
vi tar det försiktigt så hon 
ser hur kroppen svarar, säger 
Tommi Pasanen.

Närmast väntar borta-
match mot Walkesborg 
99 kommande söndag. Att 
segersviten förlängs där är 
ingen vild gissning.

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Delta 11-3 (7-1)

INNEBANDY
Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Kärra IBK 9-1

Henrik Jönsson, nyförvärvet från Nässjö, fortsätter att imponera. Fem mål senast i utklass-
ningssegern över Delta med 11-3.

Målrekord och femte
raka för Surte BK

Välkommen till Alvhems IK:s

Luciafirande
på Gläntevi söndag 16 dec kl 15

Kaffe med dopp, medlemslotteri och bingo m.m.

Surte IS IBK fortfarande obesegrat
– Ett och ett halvt år utan förlust

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Malin Eriksson är tillbaka i Surtetröjan, nu som back, men det är bara tillfället. Malin testar 
fortfarande hur sitt skadade knä håller för spel.


