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F99 18:30 NÖDINGE vs Önnered

F99 11–16.00 USM STEG 2 3 matcher

P02 14:00 NÖDINGE vs Lysekil
PA 15:00 NÖDINGE vs Önnered

DAM DIV 2   19:20  
NÖDINGE vs  
Göteborgs finest

TORSDAG 7 NOV

LÖRDAG 9 NOV

SÖNDAG 10 NOV

ONSDAG 13 NOV

NÖDINGE SPORTHALL
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VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

– Surtes damer bortaslog serieledarna
LERUM. Surtes inne-
bandydamer har hittills 
haft marginalerna emot 
sig, men borta mot se-
rieledande FBC Lerum 
blev det full pott.

Retroaktiv rättvisa.
– Ja, men det var vi 

värda. Tjejerna förtjä-
nade lite fl yt nu, kon-
staterar Surtetränaren 
Tommi Pasanen

Så kom då äntligen årets 
andra seger för nykomlingen 
Surte IS IBK i damernas 
division två 
och den kom 
inte mot vem 
som helst. 
Serieledande 
FBC Lerum 
fick se sig nollade på sin egen 
hemmaplan.

– Ett fantastiskt försvars-
arbete från samtliga spelare 
och inte minst en grym insats 
av vår målvakt Lisa Persson, 
berömmer Tommi Pasanen.

Surte reste till Lerum 
med två tunga matcher i 
bagaget. Förlust mot Sport-
life i sudden efter att ha lett 
med 4-1 och senast 3-5 mot 
Lindås efter att ha varit i led-
ningen nästan hela matchen. 
Det var med andra ord ett 
revanschsuget gäng som ville 
mäta krafter med Lerum.

– Vi var grymt taggade 
och fast beslutna att ge dem 
en rejäl match. Som väntat 
pressades vi tillbaka i första 
perioden, men det var vi 
förberedda på. Nyckeln till 

framgång låg 
i snabba spel-
v ä n d n i n g a r 
och det lycka-
des vi bra med, 
säger Pasanen.

0-1 kom i mitten på första 
perioden genom Malin 
Bernhardsson. Hemmala-
get drabbades sedan av en 
utvisning och Surte bjöd då 
på propagandaspel i power-
play som banade väg för 

Emma Asplunds 0-2.
Mittperioden blev mållös. 

Det var spel mot ett mål och 
Surtes målvakt Lisa Persson 
agerade vägg.

– Vi kom undan med 
blotta förskräckelsen. I tredje 
perioden är vi bättre med. Vi 
justerade vårt försvarsspel 
och låg bättre i positionerna. 
Det kändes som om vi tog 
udden ur dem när de inte fick 
hål på oss i andra perioden. 
Det blev en tung skalp och 
jag har sällan sett tjejerna 
med så mycket blåmärken 
som i fredagskväll. En käm-
paseger väl värd att applå-
dera, avslutar Pasanen.

Surte kom till spel utan 
Emmelie Södergren, My 
Hjelm, Cecilia Isberg och 
Annika Korsbo. De två sist-
nämnda kommer vara borta 
en längre tid på grund av 
utlandsstudier.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 0-3

Retroaktiv rättvisattvisa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Natalie Hjertberg, blott 14 år, och ordinarie i Surtes damlag sedan två år, satte 3-0 i tom 
kasse när serieledande FBC Lerum fi ck smaka på förlustens bittra eftersmak. För en gångs 
skull denna säsong hade Surte marginalerna på sin sida och kunde därmed bärga lagets 
andra seger för säsongen.        Arkivbild: Allan Karlsson

BOHUS. På lördag stun-
dar innebandyderby i 
Bohushallen.

Surte IS IBK:s herrar 
tar emot Skår IBK i en 
tidig seriefi nal i divi-
sion 4 Göteborg.

Båda lagen är hittills 
obesegrade.

Plötsligt har innebandyn i 
division 4 blivit intressant. 
Surte IS IBK toppar tabel-
len före Skår IBK, men har 
en match mer spelad. Serie-

ledarna har gjort överlägset 
flest mål och har tre av ligans 
främsta poängjägare. Daniel 
Dahlman leder poängligan, 
Mathias Larsson är trea och 
Toni Hilkamo femma. Bäst 
i Skår är Christian Rönkkö 
som svarade för fyra av lagets 
sju mål hemma mot Möln-
dals Övre SK. Formen är 
med andra ord på uppåtgå-
ende lagom till toppmötet 
med Surte. Det lär behövas 
med tanke på att Surte har 
inlett säsongen mycket för-
troendegivande med fyra 
segrar och en oavgjord. I 
helgen bortabesegrades Sör-
gårdens IBF med klara 6-3.

Det är med andra ord 
bäddat för en rejäl derbyfight 
och tidig seriefinal i Bohus-
hallen på lördag. Skår får nog 
trots allt gälla som liten favo-
rit, då tongivande spelare 
som nämnde Rönkkö och 
Oscar Frii så sent som i fjol 
dominerade i division 2 fast 
då i Ale IBF:s tröja.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GRÄSTORP. Underläge 
med 2-0 i halvlek i den 
avgörande kvalmatchen 
mot FC Corner.

Göta BK vägrade 
dock att ge slaget 
förlorat.

Med sju minuter kvar 
att spela avgjorde trä-
naren Marcus Tersing 
vars inhopp till slut 
frälste de gulsvarta.

Det har inte varit någon spik-
rak resa för Göta BK:s herrar 
den här säsongen. Till slut 
fick ändå den 70-årsjubile-

rande föreningen anledning 
att jubla över den erövrade 
division 4-platsen efter stor 
dramatik på Lunnevis konst-
gräs i Grästorp.

– När slutsignalen ljöd 
blev det ett stort 
kaos. Jag tog tag 
i eldsjälen Johan 
Söder och gav 
honom en bam-
sekram. Vi hade 
många tillresta supportrar 
som firade tillsammans med 
oss spelare och ledare vilket 
var en underbar känsla. För 
första gången spelar Göta i 

fyran, berättar Marcus Ter-
sing.

Corner hade 2-0 efter 
de första 45 minuterna. Ett 
resultat som definitivt inte 
speglade matchbilden.

– Det var 
tungt i paus, 
men det kändes 
inte kört. Fast 
visst var man lite 
orolig. Killarna 

visade dock en väldigt bra 
moral, berömmer Tersing.

Andreas Aronsson redu-
cerade till 2-1 på straff och 
Rikard Vikingsson smällde 

in kvitteringen till 2-2 med 
kvarten kvar.

– Corner var rejält trött-
körda i det här skedet, förkla-
rar Tersing.

Att det skulle bli Marcus 
Tersing själv som skulle 
avgöra kvaldramatiken var 
högst oväntat. Han har inte 
gjort många minuter den här 
säsongen.

– Nu är det definitivt fär-
digspelat, skrattar Marcus 
Tersing som fick se sitt 3-2-
mål leta sig in via stolpen.

Firandet fortsatte i klubb-
stugan på Ryrsjövallen och 

senare även på en festlokal 
inne i centrala Göteborg.

– Redan nu startar förbe-
redelserna inför 2014. Det 
är ett otroligt sug runt klub-
ben, många spelare som vill 
komma hit. Vi ska dock vara 
väldigt noggranna med de 
spelare vi plockar in. Joakim 
Berg från Edet FK är redan 
klar. Prioritet ett nu är att 
hitta en djupledslöpande for-
ward, avslutar Marcus Ter-
sing.

Derbydags i Bohushallen

Marcus Tersing agerade 
spelande tränare i lörda-
gens kvalmöte med Corner. 
Tersing kom in i den andra 
halvleken och satte match-
avgörande 3-2.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göta BK till fyran – Tersing avgjorde

- Älska handboll

VILL DU SPELA 
HANDBOLL?

Alla är välkomna att prova på!

FLICKOR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus torsdagar 18.15-19.30

För mer information ring Niklas eller Linda 0736– 82 90 24

POJKAR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus

torsdagar 17.00-18.15 & lördagar 12.00-13.15
För mer information ring Viktor 0733– 32 01 15

www.laget.se/alehf

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/
Ronnie Andersson                            61
2. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  55
3. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson        50
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 49
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         48

FOTBOLL
Kval till division 4
Göta – Corner 3-2 (0-2)
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