
Daniel Antonsson med två målgivande assist fick ändå liksom hela Surte IS IBK se sig besegrade i 
division tre premiären. Hemmalaget chockade seriefavoriten Älvstranden med en bländande för-
staperiod och ledde med 3-1. En ledning som gick förlorad på 48 sekunder i andra perioden.
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BOHUS. 3-1 blev 3-4 
inom loppet av 48 sek-
under.

Det svängde när Surte 
IS IBK:s herrar gjorde 
debut i division tre i 
lördags.

– Ett hedersamt ne-
derlag som ändå visar 
att vi inte kommer att 
bli ett strykgäng i den 
här serien, konstaterade 
tränare Tobbe Eng-
ström.

Matchen rivstartade och det 
var hemmalaget som stod 
för grannlåten. Nyförvärvet 
Niklas Pettersson, forward 
från Göteborg City, visade 
omgående att han tänker 
utmana skyttekungen Da-
niel Dahlman i poängligan. 
Surtes två första mål var det 
Pettersson som stod för. Ef-
ter första perioden visade 
tavlan 3-1 och Tobbe Eng-
ström skrev ”stolt” på white-

board-tavlan i omklädnings-
rummet.

– Vi tog dem på sängen 
och spelade bländande. Det 
var så jag fi ck gnugga mig i 
ögonen, sa Tobbe Engström 
som dock fi ck ett bryskt upp-
vaknande när andra perioden 
rullade igång.

3-1 blev 3-4 inom loppet 
av 48 sekunder! Hemmala-
get föll ihop som ett korthus. 
Inför tredje perioden ledde 
Älvstranden med 6-4.

Chockad
– Det går snabbt i innebandy 
och det är en del av tjusning-
en, men visst blev man besvi-
ken och chockad när vi helt 
plötsligt tappade hela kon-
ceptet. Det vi kan konstatera 
är att utvisningarna straffade 
oss. Vi måste självklart titta 
på vårt boxplay, men också 
diskutera hur vi kan undvi-
ka onödiga utvisningar. Det 
kommer bli tufft nog att för-
söka hänga kvar i serien och 
för att klara det behöver vi 
hålla oss på banan, menade 
Engström.

Surte IS IBK visade lag-

moral och gav sig själva en 
fribiljett in i matchen via två 
snabba mål av Christoffer 
Ahlström och Richard Ry-
dell. 6-6 och helt öppet igen.

– Där kändes det som att 
matchen stod och vägde, 
men tyvärr fi ck de två nume-
rära överlägen direkt efter 
vår kvittering och mot Älv-
stranden är det fel taktik. De 
sköt oss sank där. 6-8 blev för 
tungt att ännu en gång för-
söka hämta upp. Totalt sett 
får jag ändå vara nöjd med 
killarna. De kämpar tappert 
matchen igenom och vi gav 
seriefavoriten en rejäl läxa. 
Spelar vi så här och undviker 

de onödiga utvisningarna så 
kommer vi att hänga kvar 
utan problem, underströk 
Tobbe Engström.

I nästa omgång möter 

Surte IS IBK Herrestads 
AIF borta. Matchen spelas 
på onsdag kväll i Rimners-
hallen. Herrestad besegrade 
Pixbo Wallenstam i borta-

premiären med 8-6.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KÄRRA. Nödinge SK:s 
damer har fått en tuff 
start i årets serie.

Tre raka förluster.
Mot Kärra blev det 

förlust med 22-20.

Nödinge SK:s damer har 
fått sämsta tänkbara inled-
ning på säsongen i division 
två västsvenska västra. Klub-
ben som precis har inlett ett 
samarbete med Kungälvs 
HK får nu ägna full kraft 
åt det sportsliga. Redan på 
söndag är det dags igen. Då 
kommer Torslanda till Ale 
gymnasium. Gästerna har 
förlorat de två inledande 
matcherna. 

Svängig premiär!
– Men till sist fi ck Surte IS IBK:s herrar ge sig
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INNEBANDY

SURTE IS IBK HERR

Serie: Division 3 Göteborg

Arena: Bohushallen

Tränare: Tobbe Engström

Nyförvärv: Niklas Petter-

son, Göteborgs City, Henrik 

Kanevid, Kungarna.

Förluster: Linus Thomassen, 

slutat.

Målsättning: Etablera sig 

i trean.

Ny förlust 
för NSKStorseger för Surtes damer

KÄRRA. 0-5 efter en 
period, 0-12 efter två.

Det var inte de barm-
härtigaste gästerna som 
hälsade på hos Kärra 
IBK i söndags kväll.

Det var Surte IS IBK:s 
damer som rivstartade 
säsongen med en stor-
seger, 15-1.

I två perioder spelade Surte 
IS IBK:s damer en närmast 
felfri innebandy – eller som 
tränare Tommi Pasanen ut-
tryckte det.

– Totalinnebandy när den 
är som allra bäst!

Surtes damer gör i år sin 
andra säsong i division två 
sedan omstarten. Målet är 
inställt på att vara med och 
bråka med topplagen, men 
mer än så har ingen sagt. 
Det gör de inte heller efter 
premiärens storseger.

– Nej, vi ska inte dra för 
stora växlar av det här. Vi var 
hungriga och riktigt sugna 
på att spela innebandy, men 
vi mötte också ett lag som 
inte kommer att vara med 
i toppstriden. Det ska inte 
förringa tjejernas insats. 
Att vinna med 15-1 betyder 
alltid att du har varit totalt 
överlägsen och presterat bra. 
Jag tycker de två första peri-
oderna är bländande, sen or-

kar vi inte riktigt hålla farten 
och skärpan uppe i sista peri-
oden, säger Tommi Pasanen.

Surte fi ck en kanonstart 
på matchen och kunde gå till 
periodvila med 5-0.

– Vi rullade boll hela pe-
rioden. Alla fem spelare som 
var inne på plan var delaktiga 
i målen. Det var propaganda, 
säger Pasanen och uppvis-
ningen fortsatte.

– Ja, andra perioden var 
snudd på ännu bättre. Det är 
lätt att spela innebandy när 
allt fl yter på.

Veteranen Carolina 
Björkner har använts spar-
samt på grund av ryggont, 
men i premiären var hon 
med från start och bidrog 

som vanligt med två mål.
– Carro och Jonna Leek 

ger oss en annan stabilitet. 
Vi lät alla spela mycket, men 
Katja Kontio spelade bara 
två perioder, då hon fortfa-
rande har lite ont i sin stuka-
de fot, berättar Pasanen.

Redan på lördag väntar 
tuffare tag, då kommer tip-
pade topplaget Lindås till 
Bohushallen.

– Det blir en helt annan 
värdemätare. Förra året 
förlorade vi båda mötena 
knappt och är självklart sug-
na på revansch.

Målformen verkar det i 
alla fall inte vara något fel på.
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