
Herrestad kommandot när 
Sami Halmonen sköt 9-8.

– Det var riktigt tungt, 
men de begick sedan ett 
dyrbart misstag när de tog 
ett förhastat avslut på en av 
våra täckande backar. Daniel 
Antonsson fi ck tag på bollen 
och kontrade in kvitteringen 
med blott 17 sekunder kvar 
att spela. En oerhörd lättnad 
och glädje. Det hade varit 
grymt att förlora den här 
matchen, säger Tobbe Eng-
ström till Alekuriren.

Dramatiken blev sedan 
total eftersom domaren visa-
de ut nämnde Antonsson ef-

ter osportsligt uppträdande.
– Spel 3 mot 5 de sista 

sekunderna kunde ha bli-
vit förödande, men den här 
gången redde vi ut stormen.

På lördag väntar Mygge-
näs i något som Engström 
redan beskriver som en 
nyckelmatch.

– Jag är övertygad om att 
de kommer att kriga i botten 
på tabellen, så här gäller det 
att ta full pott!
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Ale Torg

DELTAGARE
Nödinge SK
HP Kongelf
HF Somby/Skövde
OV Helsingborg HK
GW Landskrona HK

LÖRDAG 18 OKTOBER
kl 11.00–16.00 Fem matcher
SÖNDAG 19 OKTOBER
kl 10.00–15.00 Fem matcher

Välkommen!
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BOHUS. Surte tog led-
ningen tidigt mot svår-
spelade Lindås, men fi ck 
efter en tung mittperiod 
länge jaga en kvittering.

I förlängningen be-
lönades laget med en 
bonuspoäng.

– Sett till hela match-
bilden så var det här 
nog total rättvisa, säger 
tränare Tommi Pasanen. 

För den som vill uppleva 
dramatik och innebandy av 
högsta underhållningsvärde 
var fredagens besök i Bo-
hushallen en kväll som gav 
full valuta. Katja Kontio 
sköt tidigt 1-0 på volley och 
gav hemmapubliken en posi-
tiv start.

– Vi ägde matchen och 
borde gjort ytterligare ett 
par mål i första perioden. 
Direkt efter första pausvilan 
brände vi en straff och sen 

rasade allt. Hela perioden 
blev en katastrof och vi kom 
undan med blotta förskräck-
elsen. Att vi bara låg under 
med ett mål ska vi vara tack-
samma för, säger Tommi Pa-
sanen.

Skolexempel
Sista perioden visade ett 
nytt, men mer bekant ansik-
te. Surtes damer hittade till-
baka till grundidén och rull-
lade boll igen. Kvitteringen 
hängde i luften, men match-
en såg ut att gå förlorad. 
Hemmalaget tog ut mål-
vakten vid ett antal tillfällen 
och trycket mot Lindås var 
kompakt. När Katja Kontio 
fi ntade ner målvakten och 
satte 2-2 i bortre krysset vi-
sade klockan 19.56.

– Det var ett skolexempel. 
Ett fantastiskt vackert mål 
som börjar med en backhand 
från Linda Karlsson till Ca-
rolina Björkner som släppte 
vidare till Jonna Leek som 
istället för att skjuta slog en 
stenhård diagonalpass till 

Katja framför mål. Jag blir 
oerhört stolt när jag ser tje-
jerna visade sådan kyla och 
mod, menar Pasanen.

Kvitteringen var blytung 
för Lindås som vann båda 
mötena med Surte förra året. 
Hemmalaget däremot väd-
rade bonuspoäng. En dryg 
minut in på förlängningen 
samarbetade nyförvärven 
Elina Svensson och There-
se Lamberg. Den sistnämn-
de såg till att Surte fi ck jubla 
mest denna kväll.

Lite smolk i glädjebägaren 
blev det dock för Pasanens 
lagbygge. Backlöftet, Jenni-
fer Corneliusson, ådrog sig 
en misstänkt korsbandsskada 
i matchen.

– Fruktansvärt tråkigt, 
inte minst för Jennifer själv, 
som precis spelat in sig i la-
get. Vi får hålla tummarna 
för att det inte är så allvar-
ligt, men det såg inte bra ut.

Närmast väntar Pixbo 
borta på söndag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

I söndags avgjordes Dressyrallsvenskans 
division 3 i Västergötlands distrikt. Kattle-
bergs Ryttarförening slutade på andraplats i 
serien. Klubben har under de tre omgångar-
na presterat fi na resultat både individuellt i 
klasserna och med laget. I lagklassen startar 
fyra ekipage och de tre bästa resultaten räk-
nas samman till en gemensam poäng.

Laget inledde serien starkt med seger 
i första omgången 24 augusti i Grästorp. 
Därefter blev de en tredjeplats i Mellerud 
21 september och nu slutligen en femteplats 
hos Trollhättans Fältrittklubb. Sammanlagt 
räckte det till en andraplacering, på samma 
totalpoäng som segrande laget Nygårds Ryt-
tarsällskap, men med ett sämre fi nalresultat.

Laguppställningen har varierat mellan 
de olika omgångarna, men i fi nalen deltog 
Angeline Farhoumand med K’s Kyndel, 
Anette Niklasson med Meija, Birgitta Jo-
hansson med K’s Ingefära och Fia Niklas-
son med K’s Nejlika.

Kattleberg nådde fi na framgångar redan i 
våras då klubbens Division 2-lag vann sin se-
rie. Inför 2015 är förhoppningen att komma 
till start i såväl division 2 som division 1.

Fia Niklasson

 Kattlebergs Ryttarförening slutade tvåa i 
 serien. Här ses Birgitta Johansson, Anette 
 Niklasson, Fia Niklasson och Angeline 
 Farhoumand efter prisutdelningen. 

Silver för Kattlebergs RF

Vid partävlingen i Alvhem 
den 7 oktober deltog sju 
par. Medel var 48 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson        60
2. Marie-Louise Björklund/
Karl-Eric Nilsson                                   58
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               53
Vid partävlingen i Alvhem 
den 30 september deltog tio 
par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade 
sig över medel:
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  144 
2. Lilly Carlbom/Curt Nilsson              141
3. Elsa Persson/Rikard Johansson      134
4. Åke Wänström/Conny Törnberg     109

BRIDGE

Förra säsongen gick Bohus 
IF pingisherrar obesegrade 
genom division 7. Till denna 
säsong var förväntningarna 
stora kring vilken division 
förbundet skulle placera 
oss i,  svaret blev division 4. 
I helgen som gick var det 
seriepremiär och vilken pre-
miär det blev, seger mot 8-0.

Till denna säsong har 
klubben fått ett antal 
nyförvärv. Det handlar om 
Magnus Sjösten, Johan 
Luckhaus och Åke Mentor. 
De två första har ett förfl utet 
i föreningen, under fören-
ingens förra storhetstiden 
(början av 2000-talet).

Matchen spelades mot er-
känt svårspelade Kannebäcks 
BTK. De två första singlar 
fi ck Åke Mentor och Magnus 
Sjösten ta hand om.

– Lika bra att de får 
bekänna färg med en gång, 
säger coachen Johnny Sal-
lander. 

Nu gick premiären bra för 
Åke och Magnus. Det blev 
två säkra segrar, även om 
Magnus fi ck slita i fem set. 

Efter denna inledning tog 
två av förra årets stjärnor 
över, Johnny Sallander 
och Peter Kornesjö. De 
visade direkt att de skött sin 
försäsongsträning och är i 
gott slag. Det blev två stabila 
segrar och helt plötsligt stod 
match 4-0 till Bohus, till 
fansens stora lycka. 

Med detta som grund, 
visade Åke och Johnny vad 
rutin innebär. De avgjorde 
enkelt sina matcher genom 
två klara 3-0-segrar och i och 
med det stod det 6-0 till de 
gulsvarta krigarna och hela 
matchen var i stort sett av-
gjord. Magnus och Peter fi ck 
sedan nöjet att slå in de sista 
spikarna och slutresultatet 
8-0 var ett faktum.

– Detta är helt fantastisk, 
säger en sprudlande glad Pe-
ter Kornesjö efter matchen.

– Vi har hoppat upp tre di-
visioner och ändå presterar vi 
detta resultat. Vi har breddat 
truppen med spetskompetens 
och detta gör att träningarna 
är tuffare än matcherna. 

– Redan på måndag är det 
dags för nästa match, mot 
Torslanda på bortaplan och 
då får vi se om detta var en 
engångsföreteelse eller om 
vi kan se fram emot en rolig 
och spännande vinter, avslu-
tar Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Flygande start
för Bohus IF
pingisherrar

Jättetalangen Katja Kontio stod i centrum med två viktiga mål 
när Surte IS IBK besegrade Lindås med 3-2 efter förlängning.

Bonuspoäng till Surte IS IBK:s damer

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-2

INNEBANDY

UDDEVALLA. Surte och 
Herrestad delade på 
poängen i Uddevalla i 
onsdags kväll.

Gästerna anförde to-
nen, men var ändå nära 
att gå lottlös.

17 sekunder före 
slutsignalen kvitterade 
Daniel Antonsson.

Under festliga former och 
mycket publik tampades Sur-
te och Herrestad. 

– Det var en helt ny upp-
levelse för oss. Vi fi ck gapa 
till varandra för att överrösta 
trummor, tutor och en fana-
tisk hemmapublik, berättar 
Surtes Tobbe Engström.

Surte var i ledningen inte 
mindre än sju gånger, när 
bara två minuter återstod tog 

Daniel Dahlman hängde in fyra bollar borta mot Herrestads AIF 
när Surte tog sin första poäng i division tre.
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Division 3 Göteborg
Herrestads AIF – Surte IS IBK 9-9

INNEBANDY

Surtes första poäng i trean
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