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Tis 13 aug 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

Fre 16 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kållered

Lör 17 aug kl 13.00
Surte IP

Surte – Nol

Lör 17 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Älvsborg

Lör 17 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Borås GIF

Sön 18 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE

BOHUS. Surte IS Inne-
bandyklubb är tillbaka i 
damernas division två.

Fem av årets sju 
nyförvärv kommer från 
Ale IBF.

– Flera av dem är 
fostrade hos oss och 
återvänder till mo-
derklubben, säger 
Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Efter fem säsonger i division 
1 begärde Surte IS IBK att 
frivilligt få flyttas ner, osä-
kerheten i spelartruppen var 
för stor. Tanken var istället 
att spela i division två, men 
protester från andra klubbar 
medförde att klubben fick 
starta om i division fyra.

Två säsonger senare är 
Surte IS IBK tillbaka i divi-

sion två. Laget har bara 
förlorat en match på två år 
och truppen har kombine-
rats med framtidens spelare, 
rekordunga lirare, och ruti-
nerade stjärnor som hård-
skjutande Carolina Björkner, 
systrarna Linda och Sofie 
Karlsson. Inför årets come-
back har truppen förstärkts 
yterligare. Fem spelare 
kommer från Ale IBF som 
gjorde ett gästspel i division 
ett för två år sedan. Tre av  
dem, Malin Bernhardsson, 
Emma Asplund och Cecilia 
Isberg har tidigare spelat i 
Surte.

– Det är roligt att de vill 
komma tillbaka. Jag tror de 
känner att vi har något riktigt 
bra på gång, säger Tommi 
Pasanen.

Dessutom får de säll-
skap av Ebba Norrman 
och Jennie Hedberg. Från 
andra sidan ansluter Annika 
Korsbo från Sportlife Kung-
älvs IBK. Återvänder gör 
också Jonna Leek efter tre 
år, senast från Älvstranden. 
En fruktad målskytt som 
gjorde många bra säsonger 
i Surtetröjan under division 
ett-sejouren.

– Vi har 20 utespelare i 
truppen, men bara en mål-
vakt. Tidigare har Lisa Pers-
son haft sällskap av Linda 
Emanuelsson, men nu måste 

hon göra sin praktik utom-
lands och kan därför inte 
spela för oss. Vi letar därför 
efter ytterligare en målvakt, 
sen är vi klara, säger Pasanen.

Han gör ingen hemlighet 
av att med en så pass för-

stärkt trupp bör Surte IS IBK 
kunna vara med och utmana 
på allvar.

– Jag tror att vi ska kunna 
bråka med de allra främ-
sta och målet är en plats på 
den övre halvan. Det blir en 

tuff serie, där Sportlife IBK 
återvänder från ettan. Pixbo, 
Lindås och Lerum blir säkert 
att räkna med också.

– Merparten är från Ale IBF

Surte IS IBK har förstärkt
inför återkomsten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SURTE IS IBK
Serie: division 2 Göteborg damer
Nyförvärv: Malin Bernhardsson, 
Emma Asplund, Cecilia Isberg, 
Ebba Norrman och Jennie Hed-
berg, samtliga från Ale IBF. Annika 
Korsbo, Sportlife Kungälvs IBK och 
Jonna Leek, Älvstranden.
Förluster: Linda Emanuelsson, 
målvakt (utbildning), och Malin 
Eriksson (slutar).
Tränare: Tommi Pasanen

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Älvsborg FF – Edet FK 3-1 (1-0)
Mål EFK: Andreas Ramm (straff).

Division 5 Västergötland V
Kronängs IF – Skepplanda BTK 
1-0 (0-0)
Matchens kurrar: Edwin Modin 3, 
Emil Frii 2, Nicholas Lines 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans FF – Lödöse/Nygård 
0-5 (0-1)
Mål: Andreas Åkerblad 2, Robin 
Löfström 2, Oliver Karlsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – Ulricehamn 
5-3 (3-2)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Mikaela 
Ögren 2, Malin Holström 1.
Matchens kurrar: Amanda Errind 3, 
Matilda Errind 2, Lotta Hillebjer 1.

Bergdalens IK – Lödöse/Nygård 
1-5 (1-2)
Mål LNIK: Matilda Johansson 2, 
Emilia Löfström, Evelina Löfström, 
Amanda Svensson.

Jennie Hedberg lämnar Ale IBF för spel i Surte IS IBK i division två.

Division 3 NV Götaland

vs

ÄLVSBORG FF
Lördag 17 aug kl 15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

NÖDINGE. Massfl ykten 
från Ale IBF:s damlag 
försatte klubben i en 
svår sits.

Nu har styrelsen 
beslutat att bygga nytt 
och låta laget börja om 
i fyran.

– Den nivån passar 
bättre för de seniorer 
som är kvar och de 
juniorer som vill fort-
sätta, säger nyvalde 
ordföranden, Niclas 
Sundelid.
Ale IBF:s unga damlag 
gjorde en fantastisk resa 
med serieseger i division tre 
och två. Debuten i division 
ett blev ett tuffare minne.  
Nedflyttningen i tvåan tog 
mycket kraft och fjolåret blev 
ett mellanår.

– Med tanke på den resan 
som truppen har varit ute på 
är det inte konstigt att flera 
spelare känner att de vill 
byta miljö och prova något 
nytt. När många av av våra 
division tvåspelare anmälde 

i våras att de skulle byta 
förening eller sluta var det 
naturligt för oss att självmant 
be om att få starta om. Det 
ska faktiskt bli riktigt kul att 
se vad vårt nya damlag kan 
prestera i fyran, säger Niclas 
Sundelid.

Damlaget kommer också 
att få en ny tränarstab. Fjol-
årets förstatränare Jan Pet-
tersson slutar. Ytterst ansva-
rig för damlagsverksamheten 
blir Niclas Sundelid.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale IBF:s damer 
börjar om i fyran

ALE IBF
Serie: Division 4 Göteborog
Förluster:
Sandra Augustsson, Sportlife 
(gick redan i vintras)
Sofi a Skyberg, Sportlife
Malin Bernhardsson, Surte
Emma Asplund, Surte
Cecilia Isberg, Surte
Ebba Norrman, Surte
Jennie Hedberg, Surte
Pernilla Pettersson, slutar

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


