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Årsbästa av Surtes damer
BOHUS. Kampen om de 
främsta placeringarna är 
förlorad.

I lördags inledde 
Surtes innebandydamer 
jakten på fjärdeplatsen.

– Den ska vi bara ta 
och det visade tjejerna 
bestämt idag, sa träna-
ren Tommi Pasanen efter 
säsongens bästa insats.

Surte IS IBK:s damer som 
gör comeback i division två 
i år har svarat för en mer än 
godkänd säsong än så länge. 
Laget hade länge häng på 
den absoluta toppen, men i 
matcherna mot de allra bäs-
ta har man i år vägt för lätt. 
Istället är siktet nu inställt 
på att klara fjärdeplats, nå-
got som Tommi Pasanen har 
haft som mål hela säsongen.

– Kan vi klara det tycker 
jag vi har gjort en kanonsä-
song. Det kommer bli tufft. 
Det är fyra lag som slåss om 
det. Lerum som vi slog idag 
är ett av dem, de övriga är 
Lindome och Floda. Vi har 
alla möjligheter att greja det 

här, menar Pasanen som fick 
se sitt Surte göra årsbästa.

– Ja, bättre än så här kan 
jag inte begära att de ska 
spela, åtminstone inte fram-
åt. En härlig fantasi och ett 
stort självförtroende i varje 
moment. Vi kom lite snett i 
början av matchen, men jag 
var aldrig orolig.

Trots allt var det under-
läge efter första perioden, 
men blott två minuter efter 
den första pausvilan hade 
Surte återtagit kommandot 
genom mål av Emma Asp-
lund och Carolina Björk-
ner. Innan perioden var över 
satte Emmelie Södergren, 
planens gigant, 4-2 och den 
sista perioden hann knappt 
börja innan Björkner, på ett 
nytt distansskott, mer eller 
mindre punkterade match-
en med 5-2. Resten blev en 
transportsträcka.

– Vi var överlägsna idag 
och kan tjejerna behålla 
samma inställning kommer 
våra motståndare få problem 
framöver, hälsar Pasanen.

Redan på fredag väntar en 
nyckelmatch, då Surte ställs 
mot Floda.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – FBC Lerum 9-4

INNEBANDY

Poängmaskin. Carolina Björkner svarade för tre mål mot FBC Lerum och är femma i seriens poängliga. Annika Korsbo (lilla bilden) jublade 
efter sitt 6-2-mål.

F
O

T
O

: 
A

L
L
A

N
 K

A
R

L
S
S
S
O

N

DU15     
Ale Basket– Brahe Basket 48–32

Herrar Div 3  
Ale Basket – Kungsbacka  61–67

DU24    
Ale Basket - BK Marbo 57-70

HU15    
Ale Basket – Sätila Basket   55-42

DU14    
Högsbo Basket - Ale Basket  49–35

HU13    
Ale Basket F01 – Högsbo Lions   37-65

BASKETSeriesegern nära för Bohus IF:s pingis
BOHUS. Efter att ha 
besegrat elitserielaget 
BTF Wartas C-lag med 
8-2, krävs bara ytter-
ligare en seger till för 
att seriesegern skall 
vara klar för Bohus IF 
seniorer. 

Dagens match mot BTF 
Warta blev en ensidig till-
ställning, därtill var Bo-
hus IF allt för överlägsna. 
Matchen började med att 
Johnny Sallander vann sin 

första singel med klara 3-0. 
Visserligen vann BTF War-
tas förstespelare sin match 
mot Jonas Gustafsson, 
men efter det vann Bohus IF 
fem raka matcher och ställ-
ning var helt plötsligt 6-1.

Två gånger Härsjö
Segrar för Johnny Sallander, 
Magnus Olofsson, Jonas 
Gustafsson och Jonas Här-
sjö (gånger två) bidrog till 
den stabila utvecklingen.

– Vi har en fantastisk 

bredd i truppen. Alla bidrar 
med segrar och vi står inte 
och faller med en enskild 
spelare, säger Jonas.

Makalös utveckling
Efter den makalösa utveck-
lingen med fem raka segrar, 
fick Magnus Olofsson ge sig 
i sin singel. Om nu motstån-
darna trodde på ett mirakel, 
släcktes det omgående när 
det blev dags för dubbelspe-
let. Här visade de gulsvarta 
ånyo styrka och vann båda 

matcherna utan några pro-
blem och matchen slutade 
8-2. 

– Nu har vi avgörandet i 
egna händer, säger en sprud-
lande glad Magnus Olofsson 
efter matchen.

– Vi har tre matcher kvar 
och måste vinna minst en 
av dessa för att säkra serie-
segern. Nu har vi uppehåll 
fram till den 22 februari då 
vi möter Rudalens IF på 
hemmaplan. Hoppas vi kan 
få mer folk på läktaren då 

och ett starkt stöd, säger Jo-
nas Härsjö.

– Ja, idag var det lite 
glest på läktaren, konstatera 
Johnny Sallander. 

– Som sagt, seriesegern 
är nära men vi får inte un-
derskatta våra nästkomman-
de motståndare, alla lag vill 
slå serieledaren. Vi kommer 
att träna hårt fram till nästa 
match och vara fullt fokuse-
rade, avslutar Jonas Gustafs-
son

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Division 7 Göteborg
Bohus IF – BTF Warta 8-2

BORDTENNIS

LÖRDAG 8/2 
ALE GYMNASIUM

Div 2 herrar
Ale IBF – Öckerö IBK

kl 12.15

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

DAMER DIV 2 15:00 
NÖDINGE vs   
IK Baltichov

ALE GYMNASIUM 
 SÖN 9 FEBRUARI

www.laget.se/nodingesk
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HELGENS 
MATCH 

Ale Torg

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

ALE GYMNASIUM 
Söndag 9 februari
Herr div 3, kl 16.45

Ale HF - Stenungsund

MATCH


