
GÖTEBORG. Det är fort-
satt tungt för Ale IBF:s 
herrar.

Serieledande IK Ze-
nith var som väntat ett 
par klasser bättre när 
lagen möttes i lördags.

I en tunn trupp får nu 
ungdomarna allt större 
utrymme.

Ale IBF är hjälplöst sist i 

herrarnas division två. Mot 
serieledarna saknades även 
det rutinerade 
gardet Daniel 
Blomqvist och 
Tobias Hell-
man.

– Det är trå-
kigt att inte kunna vara med, 
men jag har inte känt mig kry, 
säger spelande tränaren Hell-
man som inte hade svårt att 

hitta ljusglimtar.
– Att bara torska med sex 

bollar mot ett 
så bra lag vitt-
nar om att vi 
kämpat bra. 
Det är det 
som gäller nu. 

Säsongen får bli ett läroår för 

nästa generation och match-
erna i division två är om inte 
annat bra träning, menar 
Tobias Hellman.

På lördag väntar nästjum-
bon Frölunda borta. Kommer 
årets första triumf då?
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BOHUS. Surte spelade 
bra mot Lindome, men 
förlorade.

Mot Kärra var pre-
stationen inte på topp 
– fast innebar ändå tre 
säkra poäng.

Efter halva säsongen 
har Surtes inneban-
dydamer totalt sett 
levererat enligt plan.
Tommi Pasanen, tränare i 
Surte, kan nöjt luta sig till-
baka och konstatera att åter-
komsten i division två har 
fungerat bra. Surtes tjejer har 
bara varit utspelade i en enda 
match, hemma mot seriesu-
veräna Pixbo Wallenstam. 
I övriga matcher har laget 
varit bra med, även om de 
har kammat noll vid tre till-
fällen.

– Vi ligger 
helt i fas med 
vad jag har 
förväntat mig 
av säsongen. 
Jag tippade 
redan från början att vi skulle 
bli topp-fyra och där är vi nu, 
säger Tommi Pasanen.

Med lite tur och stolpe 
in hade Surtes poängskörd 
varit ytterligare några poäng 
större. I tisdagens bortamöte 
med Lindome var det tillfäl-
ligheternas spel som gällde. 
I Lindomes lilla trånga borg 

var hemmalaget bäst på att 
utnyttja hallens förutsätt-
ningar.

– De spelade på chans och 
sköt in många bollar framför 
kassen. Ett par av dem stud-
sade via klubbor och ben in 
i mål. Bortsett från första 
perioden så var vi helt över-
lägsna och vinner skotten 
med 37-13, ändå förlorade 
vi. Det känns väldigt surt och 
snudd på obegripligt. Det var 
verkligen vår match, men vi 
lyckades inte få hål på dem i 
slutet, säger Pasanen.

Skador
Det var oavgjort inför den 
sista perioden, men en skada 
på My Hjelm i mitten av 
andra samtidigt som Emme-

lie Södergren 
sträckte sig 
i början av 
tredje ställde 
till bekymmer.

– Plötsligt 
hade vi bara 

Natalie Hjertberg kvar som 
center och det gjorde att 
Carolina Björkner fick kliva 
upp. Det blev stora omdis-
poneringar i laget, men jag 
tycker vi löste det bra. Tyvärr 
hade vi inte marginalerna 
med oss och lyckades inte 
kvittera, säger Pasanen.

Ett något sargat Surte 

tog i lördags emot Kärra 
IBK hemma i Bohushallen. 
Förutom ett vackert mål i 
powerplay bjöd inte lagen 
på någon större innebandy, 
men Surte var minst dåligt 
och kunde gå till den första 
periodvilan med 2-0.

Mittperioden blev mållös, 
men utdelningen skulle 
komma i sista och det med 
besked eller vad sägs om tre 
mål på 90 sekunder!

– Det var spel mot ett mål 
och i det här fallet kan vi 
definitivt tala om retroaktiv 
utdelning. Plötsligt gick allt 
in och vi vann till sist mycket 
rättvist, men någon större 
match gjorde vi inte.

Innan julvilan möter 
Surtes damer IBK Göte-
borg hemma på lördag. Det 
blir troligtvis utan skadade 
Emmelie Södergren, däre-
mot kan en återvändare vara 
klar för spel. Sofia Eliasson 
som de senaste säsongerna 
har representerat IBF Göte-
borg och Sportlife Kungälv i 
division ett är klar för Surte.

– Det är en klar förstärk-
ning. Med boll är hon fantas-
tisk och en passningsspelare 
av rang, berömmer Pasanen.

Från första halvan av 
serien tar Surte med sig 
mycket gott.

– Vårt försvarsspel har 

varit väldigt solit och framför 
allt så är jag nöjd med att vi 
kan förändra matchbilden 
när något inte fungerar. Vi 
jobbar hårt för varandra och 
jag tror vi kan bli ännu bättre 
i vår, avslutar Tommi Pasa-
nen.

GÖTEBORG. Surtes 
herrar fortsätter att 
imponera i inneban-
dyns division fyra.

Seriefyran Hovås 
pulveriserades med 
tvåsiffrigt.

Sex målskyttar vitt-
nar om en både bred 
och vass trupp.

Just nu leker innebandyn för 
Surte IS IBK. Det långsiktiga 
målet att nå division två till 

2017 känns inte längre som 
en överdrift. I det som skulle 
ha blivit ett jämnt bortamöte 
med Hovås var Surte helt 
överlägset.

– Jag tror vi blev lite extra 
inspirerade av att spela i 
Lisebergshallen. Redan i 
den andra matchminuten 

visade Daniel Antonsson oss 
vägen. Strax 
därefter gjorde 
Chr i s to f fe r 
Ahlström 2-0. 
Han var feno-
menal hela 
matchen trots att han spe-
lade center, vilket är en ovan 

position för honom, berättar 
Surtetränaren 
Tobbe Eng-
ström.

3-0 efter 
första var bara 
en fingervis-

ning åt den underhållning 
som sedan väntade.

Surte bjöd på klapp-klapp-
spel i Lisebergshallen och 
hade dessutom en storspe-
lande målvakt i unge Oliver 
Engström, blott 16 år.

– Vi har mycket folk på trä-
ningarna, vilket gör att vi kan 
hålla bra kvalité och komma 
väl förberedda till matcherna. 

Mixen av ung talang och ruti-
nerade herrar som Daniel 
Dahlman, Toni Hillkamo 
och Mathias Larsson är per-
fekt, konstaterar Tobbe Eng-
ström.

Daniel Dahlman och 
Mathias Larsson är två res-
pektive trea i seriens poäng-
liga så deras betydelse kan 
inte överdrivas.
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Och damerna följer planen

INNEBANDY 
Lördag 21 december kl 14.45

BOHUSHALLEN 

Lördag 21 december kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

IBK Göteborg

SURTE IS IBK 
vs

Sportlife Kungälv

Parkera på grusplan vid hallen

Välkomna!

– Fyra efter halva säsongen
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INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-1
Lindome – Surte IS IBK 5-4

Ale IBF kunde inte rubba serieledande IK Zenith

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Steget före! Sofie Karlsson i en 
av många kampsituationer.

My Hjelm 
satte här 
3-0 i hem-
mamatchen 
mot Kärra 
IBK. Senare 
skadade hon 
sig och fick 
kliva av.

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Hovås IBK – Surte IS IBK 2-10

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
IK Zenith – Ale IBF 8-2

Ny storseger för Surtes herrar


