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LERUM. Surte IS IBK:s 
damer dominerade bor-
ta mot FBC Lerum, men 
matchutgången blev 
ändå högdramatisk.

Carolina Björkner 
avgjorde med ett drags-
kott blott 29 sekunder 
före slutsignalen.

– Puh, det hade inte 
varit roligt att tappa 
poäng när vi är så över-
lägsna i spelet, säger 
tränare Tommi Pasanen.

Mittenlaget Lerum brukar 
av tradition ställa till be-
kymmer för Surtes damer. 
Laget spelar egentligen helt 
utan linjer och satsar allt på 
att stressa fram misstag hos 
motståndaren för att sedan 
ställa om blixtsnabbt. Surte 
var förberedda på ett fore-
checkande hemmalag, men 
överraskades ändå. Lerum 
tog ledningen med 1-0 och 
Pasanen var orolig.

– Vi såg stressade ut, men 
när Emma Asplund kvitte-
rade åtta minuter in i perio-
den lugnade det sig. Natalie 
Hjertbergs ledningsmål 
strax före pausvilan var för-
lösande och i mittperioden 
dominerade vi fullständigt, 
säger han.

Inför slutperioden hade 
Surtes damer skaffat sig en 
stabil 4-2-ledning.

– Det fanns ingenting som 
pekade på att vi skulle släp-

pa taget, men vi fi ck oss en 
nyttig läxa när Lerum på 30 
sekunder återigen bevisade 
hur fort det går i innebandy. 
Plötsligt var det 4-4, säger 
Pasanen. 

Med två minuter kvar att 
spela tar Surte timeout och 
tjejerna snackar sig samman.

– Vi får bra tryck på dem 
och kommer till fl era avslut 
efter bra kombinationsspel. 
Ett mål hänger i luften. Till 
sist får Carolina Björkner 
komma i favoritposition, 
Linda Karlsson är djupt 
nere i zon när hon spelar 
fram bollen till Carro som 
med ett välplacerat dragskott 
avgör tillställningen, berät-
tar Pasanen nöjt.

Trepoängare
Söndagens trepoängare var 
Surtes fjärde för säsongen 
och laget parkerar nu på en 
andraplats i tabellen.

– Vi har inlett bra, men 
det fi nns fortfarande mycket 
att förbättra. Idag borde vi 
till exempel ha stängt match-
en när vi hade 4-2. Det blev 
onödigt spännande och vi 
kan inte alltid lita på att Car-
ro avgör i slutsekunderna, 
menar Pasanen.

På lördag väntar Floda 
som också har med sig fyra 
segrar i bagaget och får inte 
underskattas.

– Absolut inte, men jag 
anser defi nitivt att det är 
ett lag vi ska slå hemma. Jag 
gläds åt att vi har fått igång 
samtliga kedjor. Alla är med 
och bidrar. Poängen fördelas 

på många klubbor, vilket är 
betydelsefullt i längden, sä-
ger Pasanen som också kan 
glädja sig åt fi n statistik i po-
ängligan.

Den toppas av Carolina 
Bjökner med nio mål och 
sju målgivande assist, trea är 

lagkompisen Linda Karls-
son, sju mål och åtta assist.

Fortsätter skörden mot 
Floda lär Surte storma fram 
mot nya framgångar.
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Surtes damer 
hakar på i toppen
– Carro Björkner avgjorde i slutsekunderna

Carolina Björkner, tjejen med det perfekta dragskottet, avgjorde 
till förmån för Surte IS IBK i den dramatiska bortamatchen mot 
FBC Lerum. 

Niklas Pettersson stänkte in fem mål när Surte IS IBK bortabese-
grade Pixbo Wallenstam på lördagskvällen.

Andra raka för Surtes herrar

Ale IBF studsade tillbaka

MÖLNLYCKE. Surte IS 
IBK tog andra raka se-
gern när Pixbo Wallen-
stam bortabesegrades 
på lördagskvällen.

Niklas Pettersson sva-
rade för hela fem mål.

– Han var fenomenal, 
utbrister Surtetränaren 
Tobbe Engström.

Nyförvärvet Niklas Petters-
son var petad från start när 
Surte vann över serieledande 
Burås förra veckan. Mot Pix-
bo fi ck han chansen på nytt 
och visade då i klartext hur 
man tar en petning.

– Hatten av för en sån kil-
le. Han visade verkligen att 
jag hade fel och att han hör 
hemma i laget. Fem mål och 
ett ständigt orosmoment för 
motståndarna, berömmer 
Tobbe Engström.

Surte fi ck en kanonstart 
med mål genom Almir Me-
hmedagic redan efter tre 
minuter. Under de följande 
tio minuterna stänkte sedan 
Niklas Pettersson in tre raka 
fullträffar och gästerna kun-
de gå till periodvila med 4-1.

– Vi pratade om att behål-
la ödmjukheten och fortsätta 
jobba för varandra. Killarnas 
inställning är det som har ut-
vecklats mest under säsong-
en. Pixbo reducerade direkt 
till 2-4, men vi hängde aldrig 
med huvudet utan öste på 

och Niklas Pettersson dryga-
de omgående ut ledningen. 
Vi gick till den andra vilan 
med 6-2, berättar Tobbe 
Engström.

Daniel Dahlman punk-
terade sedan matchen med 
att sätta 7-2 när slutperio-
den precis inletts. Att Pixbo 
sedan reducerade tre gånger 
om hjälpte föga. 

– Vi var aldrig nära att 
falla igenom. Det var stabilt 
idag, erkänner Engström.

Kul tillsammans
Närmare än så kom aldrig 
hemmalaget. Surte IS IBK:s 
herrar bärgade tre nya poäng 
och verkade inte bry sig om 
att matchen spelades en lör-
dagkväll.

– Nej, vi har kul tillsam-
mans och trivs ihop, fast det 
är inte en optimal speltid, 
halv nio en lördag…

Surte kan också glädja sig 
åt en hemvändare. Robin 
Löfström som de senaste 
åren representerat Mar-
stands IBK och nu senast 
Stenungsund i division ett 
har skrivit på för klubben.

– Det är en klar förstärk-
ning. Robin kommer att 
konkurrera om platserna i 
anfallet. En trevlig kille som 
vi har haft kontakt med tidi-
gare, men som nu känner att 
det vore kul att få ansluta, 
säger Tobbe Engström vars 
mannar möter Partille i Bo-
hushallen nu på lördag.
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Div 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 5-8

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Myggenäs IBK – Ale IBF 4-6

INNEBANDY

Div 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 4-5

INNEBANDY

MYGGENÄS. Ale IBF 
hämtade sig snabbt efter 
debaclet förra veckan.

Förstakedjan produce-
rade på nytt och såg till 
att poängen bärgades.

– Jätteskönt att vi 
studsade tillbaka snabbt, 
säger spelande tränaren, 
Martin Eriksson.

Ale IBF som är tillbaka i tre-
an i år passar på att genera-
tionsväxla. Förstakedjan med 
Mattias Hansson, Fredrik 
Herlogsson och Alexan-
der Sörensen har dock varit 
med ett tag och trycket på att 
den rutinerade linan levere-
rar är hårt.

– Ja, så är det. De måste 
producera poäng annars lär 
vi inte ta så många pinnar. 
Vi kan inte begära att våra 
ungdomar ska gå in och bära 
laget, säger Martin Eriksson.

Borta mot Myggenäs le-

vererade förstakedjan och 
Mattias Hansson stod själv 
för fem poäng, men det var 
ändå en yngling som impo-
nerade mest.

– Jag är väldigt imponerad 
av vår juniormålvakt, Anton 
Hermansson, som spelade 
oerhört säkert i buren, säger 
Eriksson. 

Ale IBF gick upp till en 
4-2-ledning på det luriga 
parkettgolvet i Myggenäs, 
men blev sedan försiktiga 
och hemmalaget kom tillba-
ka.

– Där var vi illa ute, men 
de tog en onödigt utvisning 
och vi fi ck andas ut i ett 
powerplay. Vi gjorde någ-
ra schackdrag i femmorna. 
Christian Hansson släng-
des in i förstalinan och be-
hövde bara fem sekunder på 
sig att assistera brorsan Mat-
tias till viktiga 5-4, berättar 
Martin Eriksson som sedan 
fi ck se samme Hansson sätta 
sexan i öppen bur.
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