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Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome IBK 4-4 
(1-1, 2-1, 1-2)
Mål SIS: Carolina Björkner 2, Sofi e 
Karlsson 2. Matchens kurrar SISIBK: 
Carolina Björkner 3, Jonna Leek 2, 
Natalie Hjertberg 1. 

Division 4 Göteborg
Mölndals Övre – Surte IS IBK 
10-3
Mål SIS: Mathias Larsson, Pontus 
Jonsson och Linus Warnholtz 1 
vardera.
Matchens kurrar SISIBK: Pontus 
Larsson 3, Juha Hinkanen 2, Almir 
Mehmedagic 1.

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Alingsås HK 24-
24 (14-12)
Mål NSK: Elina Mathiasson 8, Jenny 
Jensdottir 6, Michaela Sjöstrand 3, 
Chloé Crosby 3, Jessica Petersson 2, 
Sara Andréasson 2. Matchens kurrar 
NSK: Jenny Jensdottir 2, Amanda 
Lindskog 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Ulricehamn 32-28 
(14-14)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, 
Marcus Hylander 5, Johan Lövgren 
4, Martin Olsson 4, Urban Tallheden 
3, Mattias Johannesson 3, Mattias 
Rollof, Fredrik Johansson och 
Christian Johansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Martin Olsson 2, 
Johan Lövgren 1.

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Romelanda UF 
6-3 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze 2, Peter 
Antonsson 2, Johan Elving, självmål.

KF Velebit – Ahlafors IF 3-1 
(1-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein.

Älvängens IK – Skepplanda 
BTK 2-2 (1-1)
Mål ÄIK: Magnus Lindgren, Egli Zaini. 
SBTK: Linus Carlsson, Erik Häggström.

Melleruds IF – Edet FK 1-1 
(0-0)
Mål EFK: Viktor Lundin.

DM Västergötland
Skepplanda BTK – Arentorp/
Helås 2-2 (1-2)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, Niklas 
Antonsson.

Råda BK – Lödöse/Nygård 7-1 
(3-1)
Mål LNIK: Adrian Petersson.

Damer
Qviding – Skepplanda BTK 6-1
Mål SBTK: Hanna Claesson.

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer säkrade fj ärde-
platsen i division 2 efter 
att ha kryssat hemma 
mot Lindome IBK i fre-
dags kväll. 

Det var en match som 
hemmalaget borde ha 
avgjort innan gästerna 
kvitterade en minut 
före slutsignalen. 

– Ineffektiviteten har 
tyvärr blivit vårt sig-
num den senaste tiden, 
sa en trots allt nöjd 
Surtetränare, Tommi 
Pasanen.

Matchen mellan Surte och 
Lindome IBK var en uppgö-
relse om fjärdeplatsen i se-
rien. Gästerna var tvingade 
att vinna för att överhuvud-
taget ha chansen att gå förbi 
i sista omgången. Lindome 
tog också ledningen i match-
en, men lyckan var kortvarig. 
Sofi e Karlsson kvitterade 

efter 15 minuter i första pe-
rioden. Det gav hemmalaget 
energi och laget radade upp 
målchanser. Matchbilden var 
svängig i mittperioden, men 
de vassaste lägena vaskade 
Surte fram. Carolina Björk-
ner sköt 2-1 direkt i inled-
ningen efter en fi n passning 
av talangen Katja Kontio. 
Ineffektiviteten som präglat 
Surte de senaste matcherna 
gjorde sig på nytt påmind 
och missar man straffas man. 
Lindome kvitterade och såg 
ut att hålla 2-2 perioden ut, 
men med 90 sekunder kvar 
kunde Sofi e Karlsson skicka 
in sitt andra mål för kvällen 
och 3-2.

– Ledningen borde ha va-
rit större. Vi spelade upp oss 
rejält i slutet av andra peri-
oden och jag var tämligen 
övertygad om att vi skulle 
bärga tre poäng, menade Pa-
sanen.

Tydlig ambition
Ett taggat hemmalag kom 
in i tredje perioden med en 
tydlig ambition att gå för 

ett avgörande. Sex minuter 
in visade kapten Björkner 

Fjärdeplatsen säkrad
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BOHUS. Endast 15 
respektive 14 år gamla 
gör de redan sin andra 
säsong i Surte IS IBK:s 
damlag.

För Katja Kontio och 
Natalie Hjertberg är 
innebandy mer än bara 
en hobby – det är en hel 
livsstil. 

I fredags försvarade Surte 
IS IBK:s damlag fjärdeplat-
sen mot Lindome i division 
två och nu återstår bara en 
match innan säsongen är till 
ända. 

Att laget är på rejäl fram-
marsch har väl knappast und-
gått någon och i en rasande 
fart har aletjejerna klättrat 
från division fyra till två. 

Katja Kontio och Natalie 
Hjertberg, som går i nian 
respektive åttan på Bohus-
skolan, utgör lagets yngsta 
spelare, men på inneban-
dyplanen har åldern ingen 
betydelse. 

– I början kanske man 
tänkte på åldersskillnaden, 
men inte nu längre och alla 
pratar med alla. Det är bra 
stämning i laget och vi kan 
lära oss mycket från de äldre 
spelarna, säger Natalie.

Tränaren Tommi Pa-
sanen menar att det även 
gäller åt andra hållet.

– De rutinerade spelarna 
har självfallet mer erfarenhet 
och blir läromästare för de 
yngre, men samtidigt står de 
unga för hungern och tving-
ar de äldre att göra sitt. Det 
är en styrka för hela laget att 
åldrarna är så blandade.

Snabbheten i spelet var 
en starkt bidragande faktor 
till att Katja Kontio valde att 
satsa på innebandy. 

– Jag spelade fotboll förut, 
men fastnade mer för inne-
bandy eftersom det händer 
saker hela tiden och det blir 
många mål. 

Med träning två kvällar i 
veckan och match varje helg 
fi nns inte mycket tid över till 
annat, men det är det värt, 
menar Natalie. För henne 
stundar även uttagningen till 
stadslaget, som Katja som är 

ett år äldre redan spelat i. 
Att på bara några få år ha 

klättrat från division fyra till 
två är ovanligt och har inne-
burit en stor omställning för 
alelaget.

– Motståndet har blivit 
tuffare och tuffare och vårt 
närmsta mål nu att försöka 
hålla oss kvar på den här ni-
vån, säger Natalie. 

JOHANNA ROOS

Yngst men tuffast

F
O

T
O

: 
A

L
L
A

N
 K

A
R

L
S
S
S
O

N

Katja Kontio, 15 och Natalie Hjertberg, 14 från Bohus utgör de 
yngsta spelarna i Surte IS IBK:s damlag. De är två vinnarskallar 
som varit med och bidragit till lagets stora framgångar.

vägen. Hennes projektil be-
tydde 4-2. Återigen skapade 
Surte mängder av lägen att 
döda matchen. Istället redu-
cerade Lindome halvvägs in i 
slutperioden och med minu-
ten kvar att spela förlorade 
SIS kontrollen och bollen 
framför egen kasse. 4-4 kän-
des grymt, men gav fredags-
kvällen en härlig nerv. Surte 
kunde spela på resultatet i 
förlängningen. 

Ointagligt försprång
Det var Lindome som var 
tvingat att få med sig en bo-
nuspinne och det lyckades 
man inte med. Båda lagen 
hade läge i powerplay, dock 
utan framgång. En poäng 
vardera innebar att Surte IS 
IBK:s försprång till Lindome 
är ointagligt när en match 
återstår. 

– Sett till antalet chanser 
och spelövertaget var det 

oavgjorda resultatet snudd 
på overkligt, men det sätter 
fi ngret på vad vi måste för-
bättra inför nästa år. Totalt 
sett gör vi en mycket bra 
säsong och slutar fyra efter 
tre lag som på förhand ska 
vara före oss. Sportlife kom 
från division ett och hade ett 
högre tempo, Pixbo är en 
elitserieklubb med allt vad 
det innebär och Lindås har 
varit med i toppen av tvåan 
i många år nu. För att slå sig 
in bland de allra främsta i 
serien krävs att vi får behål-
la vår trupp, gärna kryddad 
med en rutinerad back, en 
riktig målskytt och sen behö-
ver vi ytterligare en målvakt 
för att inte vara så sårbara, 
summerade Pasanen.

Surte avslutar borta mot 
Kärra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Målet infriat. Lagkapten Carolina Björkner visade Surte vägen mot fjärdeplatsen med två mål i 
säsongens sista hemmamatch mot Lindome. Det blev en poäng, vilket var vad som behövdes.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Kometkarriär i Surte IS IBK:s damlag

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


