
BOHUS. Surtes inne-
bandydamer tog en ny 
skalp i lördags.

Floda IBK slogs 
tillbaka utan pardon i 
Bohushallen.

– Vi dominerade 
totalt och hade full 
kontroll, säger Surte-
tränaren Tommi Pasa-
nen nöjt.

Det går självfallet inte att 
säga emot honom på den 
punkten. Efter 
drygt halva 
första perio-
den var Surte i 
ledningen med 
2-0. I början 
av mittperioden reducerade 
Floda, men hemmalaget 
var på hugget och Carolina 
Björkner skickade omgå-
ende in 3-1, sitt andra mål 
för dagen. Sofie Karlsson 
drygade på egen hand ut led-
ningen till 4-1 innan period-
slutet.

– Jag hann aldrig bli 

orolig. Vi uppträdde stabilt 
hela matchen, framför allt 
försvarsmässigt. Floda fick 
skjuta från svåra vinklar och 
därifrån är Lisa Persson svår 
att överlista, menar Tommi 
Pasanen.

I sista perioden bevakade 
Surte bara sin ledning och 
har nu spelledigt en vecka 
innan Guldheden gästar 
Bohushallen nästa lördag. 
Surte skuggar topplagen på 
en femteplats i serien.
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GUNTORP. Som elvaår-
ing provade Jeanette 
Malm att köra gokart 
för första gången.

Sedan var hon fast.
I år knep aletjejen 

en imponerande fem-
teplats på NM i Seven 
Racing.

I en mansdominerad sport 

är det många som höjer på 
ögonbrynen för Jeanette 
Malms framfart på tävlings-
banan. Hon har flera gånger 
om bevisat vilken duktig 
förare hon är och att tjejer 
visst kan syssla med motor-
sport.

– Det är en utmaning att 
slåss mot killarna. Att vinna 
respekt hos de manliga 
förarna är inte helt enkelt. 
Det är många som säger: Vad 
ska hon här och göra?

Motorintresset är med-
fött. Jeanette går i pappa 
Lars fotspår som också han 
utövade Seven Racing i 
yngre år.

– Pappa har sysslat med 
bilar hela livet och det var 
han som tog med mig till 
gokartbanan i Torslanda. 
Jag blev biten direkt. Jag har 
alltid fascinerats av farten i 
motorsporten. Jag älskar när 
det går fort!

Det som fick Jeanette att 
byta ut sin gokart mot Seven 
Racing var efter norska 
påtryckningar.

Byggde egen bil
– Vi köpte motorer till min 
gokart av några norrmän 
som tyckte att jag skulle börja 
med Seven Racing. Så blev 
det. Vi köpte ett chassi och 
började bygga en bil. Det har 

jag aldrig behövt ångra.
Efter ett lärlingsår fick 

Jeanette Malm sin norska 
licens 2012. Hon tävlade då 
i juniormästerskapet. Den 
gångna säsongen blev hennes 
första som senior vilket 
resulterade i en femteplats.

– Jag blev den första tjej 
någonsin att komma på 
pallen i en tävling. Nästa år 
är målet att hamna bland de 
tre främsta i sammandraget, 
förklarar Jeanette.

Endast en av årets alla del-
tävlingar avgjordes i Sverige, 
övriga lopp gick i Norge res-
pektive Danmark.

– Det blir mycket resande 
eftersom säsongen sträcker 
sig från april till oktober. Det 
gäller att ha en bra Spotify-
lista, skrattar Jeanette.

Guntorpsföraren trivs 
som allra bäst i regnväder, 
när banan är riktigt vatten-
sjuk.

– Det får gärna ösregna. 
Som tjej tror jag att man är 
lite mer försiktig och det 
tjänar du på när det är blött 
väglag. Pappa är dessutom 
otroligt duktig på att ställa in 
bilen för den typ av väderlek. 
Det har blivit en väldigt bra 
kombination helt enkelt.

Toppfarten i Seven Racing 
ligger på 200 kilometer i 
timmen. Det är emellertid 
accelerationen som är det 
häftigaste enligt Jeanette 
Malm.

– Bilen gör 0-100 på 3,5 
sekunder. Då pirrar det vill 
jag lova.

Bilarna i Seven Racing 

är väldigt lätta. Jeanette vet 
vad som krävs för att hon ska 
kunna ta ett steg närmare det 
absoluta toppskiktet 2014.

– Det gäller att utveckla 
bilen så att den går snabbare. 
I vinter ska bilen göras 45 kilo 
lättare. Sporten handlar inte 
bara om att vara en duktig 
förare, det är så mycket vid 
sidan om, som bland annat 
däck, chassiinställningar, 
datorprogram och så vidare. 
Man lär sig något nytt hela 
tiden. Jag gillar dessutom 
att meka med bilen vilket 
många förvånas över. Dess-
utom innebär vinterperioden 
mycket fysträning och tid till 

att ragga sponsorer.
Vad har du för framtids-

dröm?
– I början var väl målet 

att bli den första kvinnliga 
Formel 1-föraren. Numera 
är ambitionen att bli den 
första kvinnan att vinna 
NM i Seven Racing. Visst 
vore det väl roligt att få köra 
någon större klass, men det 
återstår att se hur det utveck-
lar sig med skolan. Studierna 
är alltjämt prioritet ett. 

Fartfylld tjej från Guntorp

JEANETTE MALM

Ålder: 19
Bor: Guntorp
Studerar: Till civilingenjör på 
Chalmers.
Framtidsyrke: Följer antagligen 
pappas spår och börjar på Volvo.
På ledig tid: Då tränar jag eller 
putsar på bilen.
Favoritmusik: Allt från rock till 
techno, dock inte schlager och 
dansband.
Äter helst: Grillat.
Motto i livet: Ingenting är 
omöjligt.

Jeanette Malm blev i år den första kvinnliga föraren att ta 
medalj på en NM-deltävling i Seven Racing.

SEVEN RACING
Seven Racing är klassen för bilar av typen Super 7. I början var det endast för 
bilar från MK Engineering i England, men från 2005 omfattar klassen även 
andra typer av bilar. Klassen hette från början Locost, vilket syftar på den låga 
byggkostnaden, men bytte senare namn till Seven.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Surte dominerade och vann

Programenlig seger för NSK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

LERUM. Nödinge har 
som mål att vinna rätt 
matcher i år.

Baltichov är ett av 
lagen som ska vara 
bakom dem i tabellen.

I lördags bortaslog 
därför NSK Lerumsla-
get med klara siffror.

I väntan på att skyttedrott-
ningen Elina 
Mathiasson ska 
bli spelklar efter 
senaste knäo-
p e r a t i o i n e n 
kämpar Nödinges hand-
bollsdamer vidare. Jessica 
Petersson drar i år ett tungt 
lass på nio meter – och gör 
det framgångsrikt. Mot Bal-
tichov var Sara Andréasson 
tillbaka efter några matchers 

frånvaro. Det gav NSK ett 
nytt hot. Laget kom i under-
läge 3-7, men lyckades kvit-
tera före pausvilan.

– Vi tog oss samman och 
fick träff på dem i försvaret. 
Det blir till sist en ganska 
behaglig resa. Tjejerna 
nöter på bra och ger aldrig 
upp, säger NSK-tränaren 
Tony Lindskog.

Han var sär-
skilt nöjd med 
Jenny Jensdot-
tir och Cloé 
Crosby. Kant-

löparen Caroline Karlsson 
som slutade inför säsongen 
har fått suget tillbaka och 
kommer eventuellt att spela 
redan på onsdag hemma mot 
Göteborgs Finest.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam

Baltichov – Nödinge SK 19-25 (10-10)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1

STENUNGSUND. Ale HF 
får fortsätta jaga sin 
andra seger i handbol-
lens division 3.

Mot Stenungsund 
vägde man för lätt.

Förlusten blev den 
sjunde i ordningen.

Det går fortsatt tungt för Ale 

HF i herrarnas 
division 3. Med 
bara sju mål 
under den första 
halvleken blev 
avståndet till Ste-
nungsund för stort.

– Vi var som 
vanligt inte 
med i början av 
matchen. Det har 
känts bra på trä-
ningarna, men vi 

har svårt att få till det i match-

erna. Det är bara att gnugga 
på. Återigen spelade vi med 
över hälften av spelarna födda 
på 90-talet, sa hårt prövade 
tränaren Janne Lövgren 
som trots allt imponeras av de 
unga. 

På söndag väntar Västra 
Frölunda i Ale gymnasium.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale HF segerjakt får fortsätta

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Stenungsund – Ale HF 25-17

Målskytt och kämpe. Sofie Karlsson och Surte IS IBK hemmaslog Floda i lördags.

www.laget.se/nodingesk

P03 12:00 NÖDINGE – Kungälv
F01 12:50 NÖDINGE – Aranäs
P02 14:30 NÖDINGE – Kungälv
P03 15:20 NÖDINGE – Kroppskultur

DAM2  19:20 NÖDINGE – Göteborg Finest

DAM 2 19:20 NÖDINGE – Önnerediterna

SÖNDAG 17 NOVEMBER

ONSDAG 13 NOVEMBER

ONSDAG 20 NOVEMBER
nnenereditditerna

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

Fler bilder på alekuriren.se

Jessica Petersson var bäste målskytt när NSK bortaslog 
Baltichov.
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