
plats i Göteborgs stadslag till 
SM i Stockholm.

– Katja och Natalie till-
hör trots sin unga ålder re-
dan stommen i vårt A-lag. I 
stadslaget för fl ickor -99 kan 
jag inte se att någon petar 
Natalie. Hon är given. Katja 
konkurrerar med tjejer som 
är ett år äldre och det är tuf-
fare, men jag tycker hon är 
självklar, säger Pasanen.

Surtes lagbygge har för-
utom harmonin fokuserat på 
försvarsspelet och ett vasst 
skytte. Det ska bana väg för 
framgången.

– Det låter som en klyscha 
att man måste börja bygga 
bakifrån, men Surte har ald-
rig varit ett lirarnas lag. Vi 
jobbar hårt, är fysiska och 
försöker komma till skott. 
Vårt skytte ska vara en till-
gång och något vi verkligen 
försöker att bli vassa på, sä-
ger Pasanen.

Annars är Pasanen noga 

med att inte peka ut en exakt 
sportslig målbild.

– Vi ska hela tiden göra 
vårt bästa och försökta ut-
vecklas oss som lag. Det blir 
så fel om man säger en place-
ring och så når man inte den, 
trots att tjejerna kanske har 
gjort en kanonsäsong.

Hänger på veteranerna
Resultatet kommer trots allt 
att vara tämligen avhängt 
på hur mycket veteranerna 
Jonna Leek och inte minst 
kapten Carolina Björkner 
kan spela.

– Jonna försöker vara med 
så mycket hon kan. Hon 
har inga problem att plat-
sa rent fysiskt, utan det är 
tiden som inte räcker till. 
Kan hon träna en gång i 
veckan är hon alltid aktuell. 
Carolina Björkner vill inget 
hellre än att vara med, men 
hon har känningar i ryggen 
och vi måste vara försiktiga 

med henne. Som läget är nu 
tror jag att hon kommer att 
kunna spela, kommenterar 
Pasanen.

Samtidigt som klubben 
ser fram mot ännu en inne-
bandysäsong fi nns det en 
oro för framtiden, särskilt på 
fl icksidan.

– Nu har vi bara ett fl ick-
lag förutom våra damlag och 
det är beklagligt. Tänk vilka 
förutsättningar vi har med 
nästan en helt ”egen” hall. 
Det ser bättre ut på pojksi-
dan, men lagen är långt ifrån 
fulla. Vi får fortsätta jobba 
hårt med information till 
skolor och föräldrar. Inne-
bandyskolan som mest är lek 
med boll för de yngsta upp 
till sju år har precis startat 
och har ett 20-tal barn igång. 
Det är där framtidens lag-
bygge startar, avslutar Tom-
mi Pasanen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer gör sin andra 
raka säsong i tvåan.

Truppen har en per-
fekt mix av erfarenhet 
och ung talang.

– Jag tycker det ser 
mycket intressant ut, 
säger tränare Tommi 
Pasanen och ler förvän-
tansfullt.

Det är värt att lyssna när 
Surtes damtränare talar. 
Han gör sin 23:e säsong i 
klubben, inte alla som yt-
terst ansvarig, men ändå… 
Sedan omstarten i division 

fyra  säsongen 2011 har ett 
nytt lagbygge formats. Ef-
ter två raka seriesegrar blev 
det en fjärdeplats i division 
två förra året. Spelarna har 
både bestått av återvändan-
de Surtetjejer och nya yngre 
förmågor från de egna leden.  
Till årets säsong har fem 
spelare anslutit, en av dem är 
Therese Lamberg, 26, med 
Surte som moderklubb, men 
som senaste åren represente-
rat Sportlife Kungälv IBK.

– Ja, det känns verkligen 
som att komma hem. Det är 
en go känsla i truppen och 
det fi nns skäl att vara förvän-
tansfull, säger hon.

Från lokalkonkurrenten 
Ale IBF kommer Jennifer 
Corneliusson, 16, och Elin 
Fridh, 16.

– Vi har en sjukt bra sam-
manhållning och har kul hela 
tiden, vittnar Jennifer och 
det är just detta som Tommi 
Pasanen har satt som mål

– Harmonin i laget ska 
prioriteras och det är vi helt 
överens om. Det ska vara 
högt i tak och när vi kritise-
rar varandra ska målet hela 
tiden vara att hjälpa sin kam-
rat att bli bättre. Det har dri-
vit upp tempot på träningar 
och inställningen hos tjejer-
na har imponerat på mig. Jag 
ska inte ta ut något i förskott, 
men det känns väldigt bra, 
menar han.

Årets trupp är en tränares 
dröm med en bra balans av 
rutin och ungdomlig frenesi.

– Vi har både ”mammor” 
och unga utvecklingsbara ta-
langer. Tre av våra ess spelar 
redan i stadslag och tillhör 
Sverigeeliten. Det är klart 
att dessa är extra intressanta 
att följa på nära håll, säger 
Pasanen.

Han avser Katja Kontio, 
16, Natalie Hjertberg, 15, 
och Elin Björk Linder, 17, 
som alla konkurrerar om en 
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Inför den sista serie-
omgången som spelades 
på Gräppås golfbana ledde 
Ale GK:s juniorer med 17 
slag och efter strålande spel 
utökades seriesegern till 27 
slag. Det spelades 18 hål 
foursome på förmiddagen 

och 18 hål bästboll på 
eftermiddagen. Segern 
innebär att Ale GK spelar i 
division 1 nästa år.

Segrande laget, från vän-
ster: Isabell Alvarsson, Eli-
sabeth Fransson, Simon 
Knutsson, Filip Forslund, 

Rasmus Nordgren och 
Jonathan Ahrnberg.

Dessutom har Edvin 
Jansson, Charlotta Nej-
man, David Nejman och 
Johan Jönsson varit med 
och spelat under året.

Ales juniorer klara för ettan
Ale GK:s vinnande lag.

Surtes damer redo för nedsläpp

Surtes fem nyförvärv har imponerat under försäsongen, från vänster: Therese Lamberg, Elina Svensson, Elin Fridh, Jennifer Corne-
liusson, och målvakten Elin Björk Linder. 

SURTE IS IBK DAMER

Serie: division 2 Göteborg

Tränare: Tommi Pasanen

Nyförvärv: Therese Lam-

berg, Kungälvs IBK, Elina 

Svensson, dito, Jennifer 

Corneliusson, Ale IBF, Elin 

Fridh, dito, Elin Björk Linder, 

Lindås.

Förluster: Emmelie Söder-

gren, Älvstranden, Jennie 

Hedberg, slutat.

Nycklar till framgång: Har-

moni, försvarsspel, skytte.

Målsättning: ”Bråka med 

topplagen”.

Årets utropstecken: ”Det 

blir nog Katja Kontio, hon 

har tränat stenhårt hela 

sommaren”.

Seriefavoriter: Partille.

Seriepremiär: Kärra (b) 

lördag 4 oktober.

SURTE IS IBK

Arena: Bohushallen

Lag: Flickor 01, damer A 

och B. P-98, P-01, P-02, 

P-05, P-06, herrar A, B och 

veteranlag. Innebandyskola, 

7 år och yngre.
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Lördag 4 okt  kl 14.00
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