
BOHUS. I nyckelspela-
ren och lagkaptenen 
Carolina Björkners 
frånvaro växte Surte IS 
IBK:s damer.

Hemmalaget malde på 
och Floda orkade inte 
stå emot.

– Jag har sällan varit 
så nöjd som efter den 
här matchen. Vi gjorde 
nästan allt rätt, be-
römde tränaren Tommi 
Pasanen. 

Surte har inlett säsongen i 
division två oerhört stabilt. 
I lördags tog laget sin femte 
seger och skuggar nu serie-
ledande Partille. Skytteli-
galedaren, Surtes lagkapten 
Carolina Björkner, kommer 
sannolikt inte att kunna spela 
mer före jul. En krånglande 
rygg sätter stopp, men lag-
kamraterna tog beskedet på 

bästa sätt.
– Ja, du såg själv hur flera 

av våra spelare växte och tog 
för sig. Nu kan de inte lita 
på Carro, utan måste själva 
leverera och ta ansvar. Det 
är alla tränares dröm att se 
det som skedde idag, menar 
Tommi Pasanen.

Sofie Karlsson fick ta 
över lagkaptensbindeln och 
spelade med stor energi hela 
matchen. Efter ett tidigt 
ledningsmål för Floda kvit-
terade Katja Kontio innan 
nämnde Karlsson efter tre 
försök tryckte in lednings-
målet.

– Efter det var jag aldrig 
orolig. Tjejerna var gedigna 
idag, menar Pasanen.

Andra perioden hann 
knappt börja innan Therese 
Lamberg på egen hand satte 
3-1.

Tidigt på slutperioden 
smäller Sofie Karlsson in 
4-1 efter en fin passning av 
”nyformade” backen Malin 
Bernhardsson som gjorde 

allting rätt denna dag.
Till helgen väntar Lindo-

me borta. En ny nyckelmat-
ch eftersom det bara skiljer 
tre poäng mellan lagen.

– Jag har en bra känsla i 
kroppen just nu. Vi kan snart 
börja jobba med de små de-
taljerna i spelet eftersom det 
mesta redan flyter på så bra, 

säger Tommi Pasanen av-
slutningsvis.
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Parkera på grusplan vid hallen

Stabilt Surte segrade
NÖDINGE. Underläge 
4-5 i mitten av slutpe-
rioden.

Seger 6-5 efter slut-
signalen.

Ale IBF har en för-
måga att avgöra sent.

Precis som i förra veckan 
när Ales herrar avgjor-
de med en knapp minut 
kvar att spela borta mot 
Myggenäs blev det också 
dramatiskt hemma mot 
Walkesborg. Alexander 
Sörensen sköt segermålet 
med 26 sekunder kvar att 
spela.

Ale hade 3-1 efter första 
perioden och såg ut att ha 
ett bra grepp om händel-
serna, men Walkesborg 
kom tillbaka. I mitten på 
andra perioden var det 
kvitterat. Fredrik Her-
logsson återgav hemma-
laget ledningen inför den 
tredje perioden.

Den hann dock knappt 
börja förrän Andreas 
Dahl sköt in kvitteringen 
och nio minuter senare 
tog Walkesborg ledning-
en för första gången. Den 
blev emellertid kortvarig, 
eftersom kvällens tremåls-
skytt, Alexander Sörensen, 
ville annat. 5-5 med åtta 
minuter kvar.

Matchen såg ut att gå 
mot sudden, när veteranen 
Jonas Antonsson, 41, hit-
tade Alexander Sörensen 
som kunde pricka in 6-5 
när tavlan visade 19.34.

Ale IBF behåller andra-
platsen i serien, tre poäng 
bakom Älvstranden och 
möter närmast jagande 
tabelltrean Burås borta på 
söndag.
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Ale IBF vände 
i slutminuten

Malin Bernhardsson var en av Surtes allra bästa spelare när Floda läxades upp i Bohushallen. 
Gästerna tog förvisso ledningen, men sen var det Surte för hela slanten. 

– Tvingas spela utan sin 
skyttedrottning fram till jul

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1
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Div 3 Göteborg
Ale IBF – IBK Walkesborg 6-5
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Tredje raka för 
Surtes herrar

Glädje. Pontus Jonsson sätter 5-1 och gratuleras av Almir Meh-
medagic.

BOHUS. Surtes herrar 
har varvat upp och 
hittat god division tre 
form.

I lördags kom tredje 
raka segern.

– Nu har nerverna 
släppt och självförtro-
endet har återvänt. Vi 
blir farliga, säger Surtes 
playmaker, Almir Meh-
medagic.

Surte IS IBK:s herrar är ny-
komlingar i division tre och 
efter en tuff inledning på 
säsongen, där marginalerna 
inte var på rätt sida, har vin-
darna vänt. Efter segern mot 
serieledande Burås har laget 
gått från klarhet till klarhet. 
I veckan förstärktes laget 
också med Robin Löfström 
som har rutin från spel i 
division ett.

– Han lyfter laget bara ge-
nom sin närvaro. Det är en 
klasspelare. Vi har en perfekt 
balans med samspelta backar 
och två riktigt vassa kedjor. 
Poängskörden fördelas på 
många klubbor. Det är rik-
tigt kul just nu, säger Almir 
Mehmedagic som själv sva-
rade för två fullträffar.

– Det första var en fräck-
is. Jag tänkte spela in bollen 
framför mål, men såg luck-
an och fick in den via mål-
vakten. Det andra målet är 
Linus Warnholtz. Efter en 
sådan passning kunde jag 
omöjligt missa. Han är i sitt 
livs form, menar Almir.

Surte avgjorde matchen 
mot Partille i mittperioden 
då laget gick från 2-1 till 5-1.

– Vad säger man? Jag är så 
sjukt nöjd och stolt över vad 
killarna gör där ute, säger  en 
rörd tränare i Tobbe Eng-
ström.
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Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Partille IBS 6-2
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NUMMER 43         VECKA 47| 19SPORT

 Robin Löfström gjorde sin första match för Surte IS IBK  
 sedan utflykten till Marstrand och Stenungsund. 


