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GÖTEBORG. Surte 
IS Innebandydamer 
tvingades starta om i 
division fyra för två år 
sedan.

Nu är laget tillbaka i 
division två och vann 
direkt i premiären mot 
Frölunda IBK.

Jennie Hedberg, 
nyförvärv från Ale IBF, 
gjorde tre mål i debu-
ten.
Efter flera säsonger i näst 
högsta serien var spelarna i 
Surte IS IBK osäkra på fram-
tiden i klubben. Laget hade 
precis säkrat nytt kontrakt i 
ettan, men oron i truppen fick 

Surte att tacka nej till fortsatt 
spel. Till sist medförde detta 
att klubben fick börja om i divi-
sion fyra. Många tongivande 
spelare valde andra klubbar 
och Surte fick bygga nytt med 
egna unga talanger. Efter ett 
tag anslöt tidigare hörnstenar 
som Sandra Svensson, Caro-
lina Björkner och målvakten 
Lisa Persson. Vistelsen i divi-
sion fyra blev kortvarig. Laget 
sprang obesegrat igenom och 
trean vanns även den i över-
lägsen stil. På två år förlorade 
Surte bara en match. Återvän-

darna har med tiden blivit allt 
fler och när laget nu är till-
baka i division två är det med 
en trupp innehållande många 
bekanta ansikte, såväl gamla 
Surte- som 
Alespelare. Nu 
är det istäl-
let Ale IBF:s 
damlag som 
har fått starta 
om i division fyra...

Det finns all anledning att 
vara optimistisk inför årets 
seriespel. Lagets egna pro-
dukter Natalie Hjertberg, 

14, och Katja Kontio, 15, 
som redan har spelat två år i 
damlaget har nu fått sällskap 
av redan meriterade tjejer. 
En talangfull trupp har fått 

både spets och 
rutin. Surte 
är definitivt 
redo att redan 
i år utmana om 
seriesegern i 

divison två. Det visade laget i 
lördagens premiärseger borta 
mot IBK Göteborg, där en 
nervös inledning byttes mot 
total dominans.

– Vi växte in i matchen och 
inför tredje perioden hade vi 
6-2. Då kom vi överens om 
att vårda bollen och inte bjuda 
in Göteborg. Det fullföljde vi 
perfekt och det är jag nog mest 
nöjd med, förutom poängen, 
säger Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Redan på torsdag väntar 
seriefavoriterna Pixbo hemma 
i Bohushallen.

– Det ska bli kul att se om 
vi kan bjuda motstånd, tvek-
löst en värdemätare av rang. 
Under försäsongen förlorade 

vi bara en match och har fak-
tiskt besegrat division ett lag, 
så visst ser det bra ut, menar 
Pasanen.

Jämfört med truppen ni 
hade med Surte i ettan för 
ett antal år sedan, hur bra är 
ni då?

– Årets lag är väldigt intres-
sant och utvecklingsbart. Vi 
kan självklart inte mäta oss 
med laget vi hade i division 
ett – åtminstone inte än! Vi 
har mycket kvar att lära. Det 
som oroar är att återväxten 
är skral och därför försöker 
vi marknadsföra innebandyn 
i skolorna, berättar Tommi 
Pasanen.
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IBK Göteborg – Surte IS FK 2-7
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ALE. Spelarfl ykt har 
drabbat Ale IBF hårt.

Damlaget tvingas 
starta om i division fyra 
och herrarna får kämpa 
för att hänga kvar i 
tvåan.

– Vi har förlorat nio 
startspelare från i fjol, så 
i år är det uppdrag över-
leva som gäller, säger 
herrlagets matchcoach 
Martin Johansson.
Ale IBF premiärspelade i Ale 

gymnasium i 
lördags mot en 
av seriens för-
handsfavoriter, 
Frölunda IBK. 
H e m m a l a -

get hängde med bra i första 

perioden, mycket tack vare 
målvakten Christian Wes-
terlind. Niklas Karlsson och 
Hampus Sahlback Nilssons 
fullträffar gjorde att Ale var i 
ledningen med 2-1 inför mitt-
perioden. Efter halva matchen 
stod det 3-3 och hemmalaget 
var allt annat än slaget, men så 
hände något?

– Vi orkade helt enkelt inte. 
De höjde tempot samtidigt 
som vi tröttnade. Det är ingen 
bra kombination, suckar 
Martin Johansson.

Att förlora mot Frölunda 
IBK är dock ingen katastrof.

– Tillsammans med Mar-
strand, Zenith och Backada-
len lär de tampas om serie-
segern. Vi får kämpa för att 
få ihop ett lag och inte åka 

ur, säger Martin Johansson 
besviket.

Vad hände?
– Jag vet faktiskt inte. 

Oscar Frii, Emil Rydén 
och Christian Rönkkö valde 
spel i Skår och division fyra. 
Jimmy Gustavsson, Johan 
Olsson, Alexander Sören-
sen och Mattias Hansson 
har gått till Marstrand som 
spelar i samma serie som oss. 
Fråga mig inte varför. Det är 
hur som helst väldigt tråkigt, 
säger Martin Johansson.

I premiären visade Ale IBF 
hur man tänkt lösa krisen. 
Med ung och egen talang. 
Tvåmålsskytten Niklas Karls-
son är bara 17 år och Adam 
Rydén blott 15. Båda visade 
att de blir att räkna med. 

–Spelarfl ykt i både herr- och damlaget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Frölunda IBK 3-8
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