
gruppen, säger Tersing.
Till matchen mot Skara 

får Göta klara sig utan Johan 

Lilja som är avstängd.
– Däremot hoppas vi få 

tillbaka Erik Leionen som 

varit sjuk, avslutar Marcus 
Tersing.
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GÖTA. Det blev en riktig 
kvalrysare på Ryrsjö-
vallen i lördags.

Marcus Olsson gjorde 
hattrick, men det var 
Niclas Graffs högerka-
non i krysset som blev 
matchavgörande.

– Vi fick retroaktiv 
utdelning efter den 
försmädliga förlusten 
borta mot Tidaholm, 
förklarar GBK:s tränare 
Marcus Tersing.

Kvalfotboll är något alldeles 
speciellt. Små marginaler 
brukar vara signifikativt för 
den här typen av matcher 
och det har Göta BK fått 
erfara i dubbel bemärkel-
se. Premiäromgången borta 
mot Tidaholms GoIF inne-
bar förlust med matchens 
enda mål efter en minst sagt 
tveksamt dömd straff i den 

83:e minuten.
– Fruktansvärt tungt. Vi 

gjorde visserligen ingen jät-
tematch, men förtjänade 
åtminstone en poäng, säger 
Tersing.

Inför lördagens hemma-
möte med Gislaved, som 
också stod utan poäng, hade 
Tersing lovat full gas framåt.

– Det blev lite grann av 
rock´n roll eftersom båda la-
gen var i behov av en vinst. 
Efter ett tidigt ledningsmål 
kunde gästerna vrida över 
matchbilden till sin favör, 
berättar Marcus Tersing.

Anslagstavlan visade 1-2 
när paussignalen ljöd och då 
var goda råd dyra för hem-
malaget.

– Visst var det deppigt i 
omklädningsrummet, men 
vi bestämde oss för att gå ner 
på en fembackslinje och satsa 
på omställningar. Det slog 
väl ut.

Ett hattrick av sylvasse 
forwarden Marcus Olsson 
gjorde att Göta BK kunde 
återta ledningen. När sedan 

Gislaved fick en spelare ut-
visad trodde många att saken 
var klar. Smålänningarna 
vägrade dock att ge slaget 
förlorat och lyckades åstad-
komma en kvittering.

Chockade
Matchuret tickade upp mot 
83 minuter när bollen lan-
dade hos Niclas Graff som 
för ovanlighetens skull lät 
högerfoten tala. 4-3 och tre 
blytunga kvalpoäng var ett 
faktum.

– Alla blev nog lika chock-
ade när Niclas slog till med 
högern. Det ser man inte 
ofta, skrattar Tersing.

Segern innebär att dröm-
men om division 3 fortfaran-
de lever för Göta. Då krävs 
emellertid seger borta mot 
Skara FC. Samtidigt måste 
resultatet i matchen Tida-
holm-Gislaved gå Götas väg.

– Tidaholm får inte vinna 
med fler mål än oss. Vi har 
fokus på vår match och slår 
vi Skara tror jag vi har stora 
chanser att kunna vinna kval-

MÖLNLYCKE. Pixbo Wal-
lenstam på bortaplan 
tillhör alltid årets tuffas-
te uppgifter.

Söndagens drabbning 
var undantaget som be-
kräftar regeln för Surtes 
innebandydamer.

Det blev en förkros-
sande seger.

Efter en trevande start gjor-
de Surte ett antal taktiska 
omdisponeringar och kunde 
gå till pausvila i ledning 3-1.

– Vi blev lite passiva och 
trängda av deras höga press, 
men när vi väl kom överens 
om hur vi skulle spela oss 
förbi dem gick det lättare. 
Ledningen var kanske inte 
helt rättvis å andra sidan var 
vi helt överlägsna i mittperi-
oden, men fick då ”bara” hål 

på dem vid fyra tillfällen. Vi 
skapade tillräckligt mycket 
för att ha gjort det dubb-
la, menade Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Slutperioden spelade Sur-
te av och Pixbos unga lag 
gavs ett större utrymme, 
men resultatet gick i över-
lägsen stil till gästerna i Wal-
lensamhallen. Lagkapten, 
Carolina Björkner, sköt tre 
av sina fyra mål i den sista 
akten.

– Hon var planens gigant 
och dominerade fullständigt, 
men det fanns många att 
lyfta fram denna kväll. Elin 
Fridh spelade sjundefor-
ward, vilket inte alltid är så 
lätt. Det märkte vi inget av, 
Elin svarade för en kanon-
prestation oavsett med vilka 
hon spelade. Katja Kontio 
och Natalie Hjertberg har 
växt i kostymen och är su-
veräna match efter match. 
På söndag mot Partille får 

vi tyvärr klara oss utan Na-
talie som då spelar SM med 
distriktslaget. Dessvärre fick 
vi även en fotskada på Linda 
Karlsson, men har vi tur är 
det en lättare stukning som 
lägger sig på några dagar, in-
formerade Pasanen.

Efter tre omgångar är 
Surte fortfarande obesegrat. 
Exakt samma poäng har Par-
tille IBS som är nästa mot-
ståndare till rakning. 

– Jag har tippat dem som 
seriesegrare och därmed 
måste denna match anses 
vara säsongens svåraste. Vi 
får dem i rätt läge. Våra tje-
jer sprudlar av energi och 
självförtroende. Jag tror det 
kan bli en mycket jämn och 
sevärd match. Det kommer 
bli tuffa tag, avslutade Tom-
mi Pasanen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Surtes målglada damer imponerade

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 3-11

INNEBANDY

– Göta BK tog skön revansch 
Hattrick av Marcus Olsson

Kval till divsion 3
Göta BK – Gislaveds IS 4-3 (1-2)

FOTBOLL

Jubel i Göta BK. Niclas Graff har precis slagit in 4-3 mot Gislaved och gratuleras av tremålsskyt-
ten Marcus Olsson.

Mr Hattrick. Marcus Olsson var ett ständigt hot mot Gislaveds försvar. Niclas Graff fick sista ordet på Ryrsjövallen i lördags. Här i kamp med Gislaveds Alfred Norén.   
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Natalie Hjertberg, i förgrunden, Katja Kontio, i bakgrunden, svarade på nytt för en strålande 
insats när Surtes innebandydamer krossade Pixbo borta med hela 11-3.


