
SURTE. Seger i första 
träningsmatchen.

Surte IS IBK:s damer 
kunde inte startat 
säsongen bättre.

– Det ser intressant 
ut. Vi har kompletterat 
en redan bra trupp 
med fina nyförvärv 
och ska vara med i top-
pen, säger en förvän-
tansfull Surtetränare, 
Tommi Pasanen.
Surte IS IBK fick starta om 
sitt damlag i division fyra, 
men har i rekordfart avan-
cerat uppåt. I fjol slutade 
laget fyra i division två. Hur 
mycket Pasanen vågar spän-
na bågen inför årets säsong 
avgörs huruvida två fråge-
tecken blir utropstecken el-
ler ej.

– Ja, det är fortfarande 
oklart om Jonna Leek och 
Carolina Björkner kan spe-
la i år. ”Carro” som har varit 
vår överlägset bäste spelare 
och målskytt hade problem 
med rygg och knän hela fjol-
året. Hon rehabtränar och 
vill väldigt gärna vara med. 
Vi håller självklart tummar-
na för att det ska bli så, men 
får samtidigt förbereda oss 
på en verklighet utan henne. 
Jonna Leek försöker få ihop 
tidspusslet och kommer ge 
innebandyn en chans i sep-
tember. Funkar det så spelar 
hon och skulle båda dessa 
etablerade tjejer spela kom-
mer vi utmana om seriese-
gern, redogör Pasanen.

I söndags träningsspelade 
Surtes damer mot Fristad 
GOIF, ett annat division två 
lag, och vann med 4-3.

– Alltid kul att börja med 
en seger. Våra nyförvärv 
eller Therese Lamberg 

(återvände från Sportlife 
Kungälv) och Elina Svens-
son levererade direkt när 
de fick spela tillsammans. 
Dessutom måste jag näm-
na Jennifer Corneliusson, 
född 1998 som anslutit från 
Ale IBF, och definitivt visar 
att hon tänker kämpa om en 
startplats, säger Pasanen.

Truppen är bredare än i 
fjol och består just nu av två 
målvakter, 14 forwards och 8 
backar.

– Då ingår inte Jonna och 
Carro. Med dem höjer vi 
kvalitén ytterligare.

På förlustsidan återfinns 
den vasse anfallaren Emme-
lie Södergren som gått till 
Älvstranden.

– Det visste vi redan när 
säsongen var över. Hon 
signalerade tidigt att hon 
ville testa spel i division ett 
och det köper jag. Hon är 
så duktigt att det vore synd 
annars.

Partille som har värvat 
friskt är seriefavorit.

– De har tagit både Älv-
strandens och Lerums bästa 
forward så de blir tuffa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carolina Björkner, Surte IS IBK:s ankare, kan tvingas sluta 
med innebandyn på grund av värk i rygg och knä.

SURTE IS IBK

Serie: Division 2 Göteborg

Tränare: Tommi Pasanen.

Placering i fjol: 4:a.

Nyförvärv: Elin Björk-Lin-

der, målvakt från Lindås, 

Jennifer Corneliusson och 

Elin Fridh, Ale IBF, Therese 

Lamberg och Elina Svens-

son, Sportlife Innebandy, 

Clara Lundberg, comeback.

Förluster: Emmelie Söder-

gren, Älvstranden.

Målsättning: ”Vi ska vara 

med bland de tre främsta”.

Frågetecken i Surte IS IBK

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-
01 och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

BRÄMHULT. Bottenlaget 
Brämhults IK satte käp-
par i hjulet för kvalja-
gande Göta BK.

En straff i den 70:e 
minuten som resultera-
de i 3-1 och samtidigt 
utvisning på gästernas 
Tobias Gustafsson av-
gjorde saken.

Tröst i bedrövelsen 
var att även Gerdskens 
BK fick stryk.

Göta BK har svarat för en 
stark debutsäsong i division 
4. Laget ligger på fjärde plats 
efter 16 spelade omgångar. 
Tvåan och trean i tabellen får 
kvala varför hoppet om avan-
cemang fortfarande lever. En 
nyckelmatch är på torsdag då 
Gerdsken kommer på besök 
till Strömsvallens konstgräs. 
Alingsåslaget är just nu trea, 
fem poäng före Göta.

Mot Brämhult fick GBK 
en mardrömsinledning med 
underläge redan efter sex 
minuter. Niclas Graff kvit-
terade visserligen för gäster-
na, men hemmalaget återtog 
kommandot och gjorde 2-1 
innan den första halvleken 
var över.

– Vi gör ingen bra insats. 
Det krävdes en utskällning i 
paus och vi gjorde ett ärligt 
försök i den andra halvleken. 
Jag förstår dock inte varför 
man ska lämna ett handicap 
och hamna i underläge mot 
ett lag som vi egentligen ska 
slå, suckade GBK-tränaren 
Marcus Tersing.

Detta var inte Götas ef-
termiddag. Johan Hellqvist 
gjorde 3-1 i den 70:e match-
minuten och dessutom fick 
nyförvärvet från Skoftebyn, 
Tobias Gustafsson, lämna 
planen efter att ha fått syna 
det röda kortet av domaren 
Dami Mahumotvic.

– En felaktigt dömd straff 
då det var en perfekt glid-
tackling av Tobias. Däremot 
vill jag inte skylla förlusten 
på domaren, vi förtjänade 
inte poäng. Det som känns 
surt är att Tobias Gustafsson 
blir dubbelt straffad och inte 
får vara med i nästa match, 
säger Tersing.

Rikard Vikingsson redu-
cerade till 3-2, tio minuter 
före slutet. Spiken i kistan 
slog Robert Hellqvist in när 
han fixade 4-2 till nästjum-
bon.

För Göta BK gäller det att 
snabbt komma över helgens 
nederlag och ladda batterier-
na inför veckans ödesmatch. 
Seger där och de gulsvarta är 

åter med i leken om en topp-
placering. JONAS ANDERSSON

Resultat från Nygårds 
Ryttarsällskap, Glitterhop-
pet ponny 23/8 (lokal täv-
ling):

Kattlebergs RF repre-
senterades av följande pon-
nyekipage: Elin Gustafson 
med Cathay Pacific, Eme-
lie Hirsch med Kleopatra, 
Felicia Larsen med Gryets 
Pepito och Emma Karls-
son med Babuschkas Kra-
sotka.

Högst upp på prispallen 
i klass 2 avd. A – LC 90 cm 
hittade vi Emma Karlsson 
och Babuschkas Krasotka. 
Stort grattis!

I avdelning B hittar vi 
klass 1 Lätt D + samt klass 
2 Lätt C Felicia Larsen/
Gryets Pepito förstaplace-
ringar i båda klasser.

Nygårds Ryttarsäll-
skap, Glitterhoppet häst 
24/8 (lokal tävling):

På hästsidan represen-
terades Kattlebergs RF av 
Emma Gustafson med 
Archie Z och Power of 
Dreams, samt av Cecilia 
Olsson med Fantasia. Ce-
cilia Olsson och Fantasia 
tog hem segern i klass 2 
avd. A – 1m. Grattis!

Ridsport

Kvaljagande Göta BK föll
– Ödesmatch väntar mot Gerdsken

Division 4 Västergötland S
Brämhults IK – Göta BK 4-2 (2-1)

FOTBOLL

NUMMER 31         VECKA 35| 37SPORT

Niclas Graff nätade för Göta BK i bortamatchen mot Brämhults 
IK, men det hjälpte föga. Hemmalaget vann med 4-2.
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70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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