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UDDEVALLA. Surtes 
herrar får fortsätta 
vänta på första segern i 
division tre.

Walkesborg blev trots 
en bra inledning för 
svåra i fredags kväll.

– Vi var inte där, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström besviket.

Två poäng på fyra matcher, 
mer än så har det inte bli-
vit för Surte IS IBK hittills. 
Förhoppningarna var stora 
inför bortamötet med IBK 

Walkesborg i Uddevalla och 
inledningsvis såg det bra ut. 
Ahmed Mehmedagic skicka-
de in 1-0 till Surte efter åtta 
minuter.

– Just då hade vi en riktigt 
go känsla. Vi var bra med i 
matchen och perioden slu-
tade 1-1, men med mersmak 
för oss, säger Tobbe Eng-
ström.

Fem minuter in i mittpe-
rioden fick han gnugga sig 
i ögonen för att förstå vad 
som hänt. Walkesborg hade 
plötsligt tagit ledningen med 
4-1 och det var bara början.

– Vi fick ett powerplay 
och såg en chans att komma 

tillbaka, men då tappade vi 
oförsvarligt bollen och de 
fick kontra in 5-1 och 6-1 
med en man mindre. De 
kom till och med tre mot en, 
trots att vi spelade i nume-
rärt överläge. Vi gjorde en 
plattmatch, förhoppningsvis 
den enda för året, förklarar 
Tobbe Engström.

Det blev en otacksam 
kväll för Patrik Antonsson 
i målet och Oliver Eng-
ström fick ersätta efter halva 
matchen. Lagledningen val-
de att rulla runt på samtliga 
spelare med hopp om att 
någon skulle kliva fram. Det 
var tyst i omklädningsrum-

met efter slutsignalen och 
med lite distans till debacklet 
har Tobbe Engström sin bild 
klar för sig.

– Helt klart var Walkes-
borg bättre pålästa än vi. De 
raderade ut Daniel Dahlman 
och Daniel Antonsson. Får 
man stopp på dem tappar 
vi fart och det måste vi vara 
bättre förberedda på. Vi stod 
inte upp för varandra.

På lördag väntar tuffast 
tänkbara motstånd. Seriele-
dande Burås IK gästar Bo-
hushallen.

PER-ANDERS
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Division 3 Göteborg
Walkesborg – Surte IS IBK 9-2
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Surte IS IBK helt borta mot Walkesborg

”Vi var inte där”

PARTILLE. Surtes inne-
bandytjejer vet nu hur 
det är att förlora.

Årets första nederlag 
kom i toppmatchen 
borta mot Partille.

– Det kändes grymt. 
Vi var det klart bättre 
laget, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Det var en dämpad Pasanen 
som i telefon berättade om 
nederlaget mot seriefavori-
terna Partille IBS. Matchen 
inleddes i ett rasande tempo 
och båda lagen radade upp 
målchanser under de första 
minuterna. Två bra målvak-
ter gjorde ändå att perioden 
slutade mållös.

Mittperioden var bara mi-
nuten gammal när hemmala-
get tog ledningen 1-0.

– Det är ett skitmål. Lisa 
(Persson) räddar först, men 
i kalabaliken framför mål 
lyckas de få en klubba på bol-
len. Sedan får vi en billig ut-
visning för hårt spel. Det är 
okej om domaren behållit ni-
vån hela matchen, men efter 
detta var det betydligt tuffare 
närkamper som de valde att 
fria från. Partille tog vara på 
sitt powerplay och satte 2-0, 

berättar Pasanen.
Surte IS IBK:s damer har 

en lagmoral som få och trots 
ett tungt 2-0-unerläge tog 
de sig tillbaka in i matchen. 
Katja Kontio och Elina 
Svensson såg till att Surte 
både reducerade och kvit-
terade, innan olyckan var 
framme igen.

– Med 23 sekunder kvar 
av perioden fick de en 
slumpchans och gjorde 3-2. 
Det var långt ifrån rättvist. 
Vi var det klart bättre laget 
och borde med normal ut-
delning ha vunnit perioden 
med fyra mål.

I slutperioden behöll Sur-
te kommandot, men var inte 
lika överlägsna. Sju minuter 
in satte istället hemmalaget 
4-2. Bollen studsade Partil-
les väg.

– Vi lyckades reducera di-
rekt efter genom Carolina 
Björkner och hade sedan ett 
kompakt tryck mot Partil-
les mål. Vi tog ut målvakten 
med tre minuter kvar att spe-
la, men det här var inte vår 
kväll. De sköt 5-3 i tom bur 
med sekunden kvar att spela. 
Sett till hur vi spelade är jag 
nöjd och vi var värda tre po-
äng, men fick åka hem utan. 
Det är aldrig roligt, avslutar 
Tommi Pasanen.

Surte möter närmast Wal-

kesborg hemma i Bohushal-
len på lördag, då är Natalie 
Hjertberg tillbaka i laget 

efter sitt SM-äventyr.
PER-ANDERS
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Surte förlorade toppmatch

Division 2 Göteborg damer
Partille IBS – Surte IS IBK 5-3
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Carolina Björkner är även i år ryggraden i Surte IS IBK:s lagbyg-
ge, men trots en stark insats av Tommi Pasanens tjejer blev det 
förlust i toppmatchen mot Partille. Surte hade inte marginalerna 
på sin sida och förlorade med 5-3. Det sista målet i öppen bur 
med sekunden kvar att spela.
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