
GÖTEBORG. Surte IS IBK 
vann seriefinalen mot 
IBF Göteborg.

Serieledning och med 
raska steg mot division 
tre.

– En klockren lagin-
sats och visst är det 
roligt att läsa tabellen, 
säger en sprudlande 
glad Surtetränare, Tob-
be Engström.

Segerraden blir allt längre 
för Surtes innebandyherrar. 
Femte raka segern kom i 
toppmatchen, en tidig se-
riefinal mot IBF Göteborg, 
som spelades i lördags. 

Efter en jämn första peri-
od fick Surte utdelning och 
vann den andra med 3-1.

– Vi var väldigt bra påläs-
ta. Göteborg förfogar säkert 

över seriens bästa skyttar, 
men vi lät dem inte ta skott 
där de ville och hade stort tå-
lamod. Vi ägde matchen och 
kontrollerade händelserna, 
säger Tobbe Engström till 
lokaltidningen.

Målmässigt avgjordes inte 
matchen förrän i mitten av 
tredje.

Timeout avgör
– Vi tar en timeout och 
snackar oss samman. Direkt 
efter gör Mathias Lars-
son 5-2 och det punktera-
de matchen. Sättet vi utför 
matchen på är beundrans-
värt. En oerhörd disciplin 
från samtliga spelare, menar 
Tobbe Engström.

Segern innebar att Surte 
nu gick upp i toppen, en po-
äng före just IBF Göteborg. 
Det återstår sju matcher att 
spela och allt kan självklart 
hända.

– Det vore fel att ändå inte 

passa på att njuta lite. Hittills 
har vi svarat för en riktigt bra 
säsong. Vem kunde tro det 
här, säger Engström.

Närmast väntar tabell-
femman Sörgården hemma 
i Bohushallen, innan det på 
nytt vankas derby mot Skår 
IBK i Skepplanda. 

Faktum är att Surte inte 
har förlorat sedan den ”sura” 
derbyförlusten hemma mot 
Skår den 9 november förra 
året. Skår å sin sida tog sin 
första seger sedan 10 novem-
ber i söndagens möte med 
Hovås (6-3). Laget har hal-
kat efter och har inget med 
toppstriden att göra, men en 
derbyskalp till lär de säkert 
inte ha något emot att ta...

Spelarbrist knäckte 
SIS IBK:s damer

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 05         NUMMER 04|16 SPORT

Vid tisdagens partävling i  
Alvhem deltog 10 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                130
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        128
3. Conny Törnberg/Åke Wänström        127 
4. Torsten Johansson/Ronny Johansson 115
5. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson               115
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch      111

BRIDGE

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Surte upp i serieledning

Fortsätter Daniel Dahlman och Surte att hålla tungan i styr kan Surte IS IBK vinna division fyra och ta 
ett för klubbens herrsatsning viktigt steg upp i trean.

– Ortens innebandyherrar mot avancemang

LINDÅS. Surte IS IBK kom till 
spel med endast tio spelare.

Detta kryddat med en 
yrvaken matchinledning lade 
grunden för bortaförlusten 
mot Lindås IBK.

– Ändå är vi oerhört nära att 
kvittera i slutet, så lite bittert 
känns det allt, säger Surtes 
damtränare, Tommi Pasanen.

Lika missnöjd som han var med de 
första femton minuterna, lika nöjd 
var Pasanen med de avslutande 45.

– Tjejerna visar karaktär och tar 
sig tillbaka in i matchen. Vi vinner 
skotten med totalt 29-20 och vid 
ställningen 4-3 har vi verkligen vitt-
ring på en kvittering. Då gör de istäl-
let 5-3, vilket var blytungt, berättar 
Pasanen för lokaltidningen.

Målet kom dessutom efter en 
tveksam utvisning på Cecilia Isberg. 
Surte gav inte upp och 19.23 skicka-
de Annika Korsbo in 5-4.

– Därefter skapar vi ett enormt 
tryck mot deras kasse och får ett jät-
teläge precis i slutsekunden, men de-
ras målvakt gör matchens räddning.

Förlusten var nummer tre i ord-
ningen och på lördag gästas Bo-
hushallen av FBC Lerum. Det blir 
en bra värdemätare, då det bara skil-
jer två mål mellan lagen.

– Lerum är duktiga och vi måste 
prestera på topp för att vinna. Tyvärr 
har vi stort frånfall av spelare just nu. 
Det är arbete och resor som ställer 
till det för oss. Jag får ägna mycket 
tid åt att få ihop ett lag. Det håller 
inte i längden, avslutar Tommi Pa-
sanen.

Surte IS IBK:s damer är nu femma 
i tabellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg
IBF Göteborg – Surte IS IBK 3-7

INNEBANDY

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 5-4 (4-1, 0-1, 1-2)

INNEBANDY

 

ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 1 FEBRUARI 

14.00Ale Arena
SURTE BK  VS 
TRANÅS BOIS

Matchen arrangeras  
i samarbete med


