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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Ronny Andersson 90
2. Åke Wänström/Conny Törnberg 84
3. Curt Nilsson/Lilly Karlbom          79
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 74
5. Rune Jansson/Ole J Jensen       73

INNEBANDY

FOTBOLL

HANDBOLL

BASKET

BANDY

Division 2 Göteborg
Guldhedens IK – Ale IBF 7-8 SD 

Division 4 Göteborg
Hovås IBK – Skår IBK 4-7
Mål Skår: Christian Hansson 3, Danny 
Eriksson, Markus Samuelsson, Elias 
Lindergren, Ronny Berg.

Skår IBK – IBF Göteborg 8-5 (1-0, 
3-3, 4-2)
Mål Skår: Daniel Dahlman 2, Mathias 
Larsson 2, Pontus Jonsson 2, Toni 
Hilkamo, Linus Warnholtz. Matchens 
kurrar: Pontus Lindahl 3, Oliver Eng-
ström 2, Toni Kilkamo 1.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-5 
(0-1,2-0,1-4)
Mål SIS: Emma Asplund, Jennie 
Hedberg, Annika Korsbo. Matchens 
kurrar: Annika Korsbo 3, Jonna Leek 
2, Cecilia Isberg 1.

Kval till division 4 Västergötland
Göta BK – Södra Vings IF 3-2 (1-0)
Mål GBK: Johan Lilja 2, Robert Karls-
son.
Göta BK spelar en direkt avgörande 
kvalmatch mot FC Corner på lördag. 
Matchen spelas på neutral plan.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Mölndal HF 24-28
Mål Ale: Mathias Johansson 7, 
Joakim Samuelsson 6, Carl-Fredrik 
Brunström 3, Mikael Forsberg 3, 
Anton Thunberg 2, Kim Haga och 
Johan Lövgren 1 vardera. Matchens 
kurrrar: Carl-Fredrik Brunström 2, 
Christian Johansson 1.

Resultat från Ale Basket:
Lindome Basket – DU24        22-43
Lundby Basket – HU18            61-51
DU13 – Högsbo                        105-11
BK Marbo – DU15                    53-45
Herr–LT United                       60-93

Genrep
Blåsut – Surte BK 7-3
Mål SBK: Magnus Karlsson, Johan 
Janebrink, Carl-Oscar Bridholm.

BOHUS. Surte IS IBK 
hade återigen ett av 
favoritlagen på gaffeln, 
men straffades hårt för 
sina synder.

Lindås IBK tog vara 
på Surtes bjudningar.

Istället för en tung 
skalp blev det en svi-
dande förlust hemma i 
Bohushallen.

Surte IS IBK:s damer som är 
tillbaka i division två i år har, 
trots den magra poängskör-
den med bara en seger på 
fyra försök, 
inlett förtro-
endegivande. 
In ledningen 
på serien har 
varit mot tuf-
fast tänkbara motstånd och 
Surte har stått upp bra. 
Dessvärre har poängskör-
den ändå varit minimal. Mot 
Lindås i fredags kväll såg det 
länge bra ut och inför tredje 
perioden ledde Bohushal-

lens kelgrisar med 2-1 efter 
en imponerande mittperiod. 
Sen kom misstagen.

– De som känns lite frus-
trerande är att de kommer i 
ett skede där vi kontrollerar 
matchen. Vi straffas förvisso 
i numerärt underläge, men 
det är en ren tillfällighet och 
inte skäl till baklängesmålen. 
Tyvärr så bjuder vi på mer i 
defensiv zon än vi levere-
rar offensivt. Det fäller oss, 
konstaterar Surtes tränare 
Tommi Pasanen.

Den knappa förlusten 
bjöd annars Surtepubliken 

på mycket 
positivt. Efter 
två spelade 
perioder var 
hemmalaget 
i ledningen 

efter mål av Emma Asplund 
och Jennie Hedberg, men 
åtta minuter in i tredje perio-
den hade Lindås fixstjärna 
och poängdrottning, Jenny 
Albin, vänt på steken med 
ett hattrick. Annika Korsbo 

reducerade snabbt till 3-4, 
men Gabriella Minesköld 
kunde utöka ledningen med 
bara tre minuter kvar att 
spela. Surte tog ut målvakten 
och skapade en del farlighe-
ter, dock utan att på allvar 
hota gästernas seger.

– Det låter kanske kon-
stigt att jag är nöjd med hur 
vi spelar, men så är det. Vi 
har inte marginalerna med 

oss och det måste vi ha för att 
slå de bästa lagen. Nu väntar 
serieledande FBC Lerum 
och då det gäller att vi inte 
tappar självförtroende. Vi har 
visat att seriens allra bästa lag 
inte går säkra mot Surte och 
det ska vi ta med oss, avslutar 
Tommi Pasanen.

Det är lättare att accep-
tera förlusten mot Lindås 
när man påminner om att 

detta var Surtes blott tredje 
nederlag på lika många år. 
Nästa match spelas mot FBC 
Lerum borta på lördag.

BOHUS. En lång försä-
song är över.

På lördag väntar se-
riepremiär hemma mot 
Åtvidaberg.

Surte BK är tillbaka i 
bandyallsvenskan efter 
två års frånvaro.

Ekonomisk turbulens och 
strul med Ale Arena tvingade 
Surte BK att lämna ett av 
bandyns finrum. Detta trots 
att klubben var på väg mot en 
sportslig succé, där bara IFK 
Vänersborg stod ivägen för 
avancemang till elitserien.

Inför säsongen 2011-2012 
ansåg kommunledningen att 
det inte fanns ekonomi för 
att spola is i Ale Arena och 
Surte BK fick spela sina hem-
mamatcher ”borta” under 
hösten. Efter årsskiftet hade 
den politiska oppositionen 
drivit igenom att Ale Arena 
återigen skulle förses med is 
och när ”Vildkatterna” vara 
tillbaka på sin riktig hem-
maplan började färden uppåt.

Förra året blev en duell 
med Otterbäckens BK, där 
Surte fick se sig besegrade 
på mållinjen. Det blev istället 
ett telefonsamtal från bandy-
förbundet som spred störst 
glädje. Falu BS hade precis 
meddelat att de bestämt sig 
för att inte tacka ja till sin all-
svenska plats och frågan gick 
därför till Surte BK. Styrel-
sen behövde inte lång stund 
på sig för att lämna ett posi-
tivt besked.

Inför säsongen värvades 
Johan Ekängen som ny 
tränare istället för avgå-

ende Robert Holmén och 
som assisterande anslöt 
Ante Grip från Frillesås. Av 
familjeskäl har Ekängen nu 
tvingats meddela att han inte 
kommer att kunna leda laget 
hela säsongen och därför har 
Jonny Samuelsson skrivit 
på som huvudtränare. Han 
ska nu slussas in och kommer 
att ha Ekängen vid sin sida 
under en övergångsperiod.

– Så är det. Vi kör ihop 
nu och det känns verkligen 
toppen. Det hade omöjligt 
kunnat lösa sig på ett bättre 
sätt. Vi kompletterar varan-
dra bra och Jonny är framför 
allt en väldigt bra människa 
att ha med runt laget, säger 
Johan Ekängen som ser fram 
mot lördagens premiär.

– Formen är på uppåtå-
gende. Vi har besvärats av 
förkylningar en tid, men nu 
är vi på gång igen. Det blev 
förvisso förlust i genrepet 
borta mot Blåsut (7-3) och vi 
gör ingen bra match, men jag 
hoppas att ett dåligt genrep 
innebär en riktig urladdning 
i premiären.

Vad blir Surtes styrka?
– Vi har en bred trupp med 

stor delaktighet, det visar sig 
inte minst på isen där många 
vill vara med. Vårt mål är att 
vara det spelförandet laget 
som har mest boll.

P r e m i ä r m o t s t å n d e t 
Åtvidaberg har han hyfsad 
koll på, men har inte special-
studerat dem i år.

– De har inga spelare som 
direkt sticker ut. Det är en 
defensiv lagmaskin som vi 
ska ha respekt för.

Nyförvärvet Ante Grip 
som dessutom är assisterande 
tränare i Surte har sett riktigt 
vass ut under försäsongen. 
Inte minst hans skytte har 
imponerat.

– Ante är en av de som ska 
skjuta mycket, samtidigt är 
det ett uppdrag som vi har 
många duktiga kandidater 
till. Vi har en vass uppställ-
ning för fasta situationer, 
svarar Johan Ekängen.

Gripen-Trollhättan med 
Surtebekanta Lasse Karlsson 
och Johan Grahn är solklara 
favoriter till det allsvenska 
guldet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Misstagen 
fällde Surtes 
damer på nytt

Katja Kontio och Surte IS IBK bjöd topplaget Lindås IBK hårt motstånd i Bohushallen, men 
tyvärr fi ck hemmalaget ännu en gång se sig besegrade i år.
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Per-Anders Klöversjö
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Allan Karlsson
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INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-5 
(0-1,2-0,1-4)

Seriepremiär för Surte BK

Ante Grip kommer att få en nyckelroll i Surte. Under försäsongen har han visat hög klass, 
inte minst som hörnskytt.

GÖTEBORG. Ale IBF:s 
herrar har haft en 
katastrofi nledning på 
årets säsong i division 
två.

I söndags blev det 
dock äntligen seger, 
om än i sudden.

Guldheden bort-
aslogs med 8-7.

Det blev en flygande start 
för Ale IBF som hade 4-1 

i första perioden. Inför 
den avslutande perioden 
var det 6-3 och allt pekade 
i Ales riktning. Gästerna 
skulle dock behöva avgöra 
i förlängning, vilket kändes 
onödigt.

För Ales del var det vikti-
gaste att poängnollan nu är 
borta och förhoppningsvis 
kan laget börja sin vandring 
i tabellen. Det blir emel-
lertid svårt direkt, då serie-
ledande Backadalen väntar 
i Ale gymnasium redan på 
torsdag.
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Ale IBF vann i sudden!

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Guldhedens IK – Ale IBF 7-8 SD
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Bohus IF:s herrseniorer har fått 
en flygande start på säsongen. I 
torsdags bärgades den tredje raka 
segern. Denna gång var det elitseri-
elaget BTF Warta som fick vika ned 
sig. Slutresultatet skrev till 8-4 i 
BIF:s favör.

Johnny Sallander vann sina 
inledande singlar medan Magnus 
Olofsson fick ge sig i båda sina 
singlar. Peter Kornesjö och Jonas 
Gustafsson hade matchstatistiken 1-1 
efter sina singlar. 

Vid ställningen 4-4 kom avgö-
rande och återigen visade Bohus 
IF klass när det tog två raka dub-
belsegrar. 

Ny BIF-seger


