
NUMMER 48         VECKA 52| 21SPORT

Vid höstens sista partävling 
i Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson        79
2.  Lilly Karlbom/Curt Nilsson              77
     Tomas Ståhl/Kent Johansson 
4. Eva Nyman/Håkan Nyman                74
    Eiron Andersson/Marcus Sandberg 
6. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg         70
    Marie-Louise Björklund/ 
    Karl-Eric Nilsson                               70

BRIDGE

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Surte BK – IF BolticGöta 4-5 (1-0)
Mål SBK: Olle Hultqvist 2, Magnus 
Karlsson, Mattias Timan. Matchens 
kurrar: Olle Hultqvist 3, Anton Lööf 2, 
Jonas Trysberg 1.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-0 
(2-0, 2-0, 2-0)
Mål SIS: Jonna Leek, Linda Karlsson, 
Sofie Karlsson, Elina Svensson, Therese 
Lamberg, Cecilia Isberg. Matchens 
kurrar: Jonna Leek 3, Lisa Persson 2, 
Sofie Karlsson 1. 

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 4-10 
(3-1, 0-3, 1-6)
Mål SIS: Niklas Pettersson 2, Daniel 
Dahlman 2. Mål Ale: Christian Hansson 
3, Fredrik Herlogsson 2, Andreas 
Jonasson, Alexander Sörensen, Tobias 
Hellman, Mattias Hansson. Matchens 
kurrar SIS: Oliver Engström 3, Daniel 
Antonsson 2, Niklas Pettersson 1. Match-
ens kurrar Ale: Christian Hansson 3, 
Fredrik Herlogsson 2, Hampus Sahlback 
Nilsson 1.

Älvstranden 10  39 26
Burås IK 10  36 25
Ale IBF 10  13 22
Surte IS IBK 10   6 17
IBK Walkesborg 9   9 15
Myggenäs IBK 10   4 15
Herrestads AIF 9  11 14
FBC Lerum  9 -11 11
Pixbo Wallenstam 9   3 9
Partille IBS 10 -28 8
Västra Frölunda 9 -44 1
IBF Göteborg 9 -38 0

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – OLDRIK 27-24 (15-14)
Mål Ale: Simon Liljeblad 7, Niklas 
Ericsson 6, Joakim Samuelsson 6, 
Fredrik Johansson 3, Per Johannesson 
2, Michael Strigelius, Henrik Tallheden 
och Jonatan Franzén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 2, 
Simon Liljeblad 1.

Ale vann slaget!

Surtes damer rycker i toppen
BOHUS. Sex målskyttar 
och en målvakt som 
håller tätt.

 Mot Kärra visade 
Surte IS IBK:s damer sin 
styrka.

Bredden har gjort 
dem mer eller mindre 
oslagbara.

Det har varit en långt ifrån 
smärtfri höstsäsong för Sur-
tes innebandydamer. Skadan 
på lagkaptenen Carolina 
Björkner är ett stort av-
bräck, men istället har an-
dra klivit fram. Mot Kärra i 
lördags fick blott 13 år gam-
la Emma Sandgren göra 
A-lagsdeut, då även senaste 
nyförvärvet Jessica Ljung-
gren insjuknat.

– Hon gör det jättebra! 
Jag är helt övertygad om att 
vi har en blivande storcenter 
där. Vi får ta det försiktigt 
bara och slussa in dem lång-
samt, berömmer lagkapten 
Sofie Karlsson och fortsät-
ter:

– Julvilan kommer lägligt. 
Vi är slitna och behöver lad-
da om. Det är kul att vi har 
fått in lite nya spelare som 
till exempel Jessica Ljung-
gren och nu är även Annika 
Korsbo tillbaka. Förhopp-
ningsvis ska Carro kunna 
börja spela igen efter nyår. 
Det gör dock att vi behöver 
spela oss samman och hitta 

energin igen.
Det sistnämnda är värt att 

understryka. Surte IS IBK 
har de senaste matcherna 
gått fram som en maskin 
som gör jobbet på halvfart 
och där intrycket ibland blir 
att de känns omotiverade. 
Vinner gör de ändå. Åtta 
segrar och bara två förluster 
är ett imponerande facit.

– Det har varit lite upp 
och ner, men avslutningen 
tycker jag har varit väldigt 
stark. Idag gör vi en stabil 
insats och ger dem aldrig 
chansen att störa oss, menar 
Sofie Karlsson.

Den analysen är det bara 
att skriva under på. Jonna 

Leek, planens stora domi-
nant, och Linda Karlsson 
målade i första perioden, 
Sofie Karlsson och Elina 
Svensson fyllde på i andra. 
Kärra hade några halvchan-
ser, men när Lisa Persson 
bestämt sig för att hålla tätt i 
buren räcker inte det. Istället 
gjorde Therese Lamberg 
och Cecilia Isberg Surtes 
femte och sjätte mål.

Kliver fram
– Det är många som kliver 
fram när oturen med skad-
or fortsätter att förfölja oss. 
Nu gick Malin Bernhards-
son sönder och kan bli borta 
en tid. Katja Kontio är på 

väg tillbaka, likaså Caroli-
na Björkner, men Jennifer 
Corneliusson är borta hela 
säsongen. Cecilia Isberg 
försvinner efter nyår och 
även Linda Karlsson missar 
ett par matcher, dock ej på 
grund av skada, redogör trä-
nare Tommi Pasanen.

Han konstaterade att Sur-
te inledde trevande och att 
spelet haltade betänkligt.

– 2-0 efter första var inte 
rättvist, men successivt tar 
vi över matchen och i sista 
perioden är det inget snack. 
Det blev en bra avslutning 
på en säsong som egentligen 
bara har innehållit en rejäl 
plump och det är bortamat-

chen mot Lindome, summe-
rar Pasanen.

Surte parkerar som klar 
tvåa i serien. Nu väntar re-
hab och vila. Vårsäsongen 
drar igång med bortamatch 
mot Lindås 11 januari.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bredden regerar. När Surte IS IBK:s damer vann över Kärra med klara 6-0 fanns det sex olika mål-
skyttar och en målvakt som höll nollan. Det är grunden i Surtes framgång. 

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-0

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 4-10

INNEBANDY
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– Men i Bohushallen fanns inga förlorare
BOHUS. Det var match-
en ingen ville förlora.

Ale IBF vann till 
sist det första derbyt 
mot Surte IS IBK, men 
matchen hade bara 
vinnare.

Folkfesten i Bohushal-
len innehöll allt.

Surte IS IBK:s herrar är på 
frammarsch och spelar i år för 
första gången i samma serie 
som Ale IBF. Efter en trög 
inledning har Surte tagit re-
vansch på sig själva och kunde 
i händelse av seger över Ale 
passera lokalkonkurrenten. 
Den drömmen får vänta. När 
allt kom till sin spets visade 
storebror klassen, men segern 
satt länge hårt inne.

Inför fullsatta läktare med 
ivriga supportrar till båda la-

gen gav Niklas Pettersson 
hemmalaget ledningen. Bo-
hushallen exploderade. Några 
minuter senare kvitterade Ale 
genom Alexander Sörensen 
och temperaturen närmade 
sig kokpunkten. Det här var 
uppenbart matchen inget av 
lagen tänkte förlora. Surtes 
blixtsnabba omställningar 
skapade stora bekymmer för 
Ale och gästernas framgångs-
rika förstakedja tvingades ka-
pitulera vid tre tillfällen under 
den första perioden.

– Vi hängde inte med och 
Surte gjorde det riktigt bra. I 
periodpausen snackade vi oss 
samman och tog tag i taktpin-
nen, säger Ales matchvinnare 
och skyttekung Fredrik Her-
logsson som bevakades hårt 
hela matchen.

–  Vi vet vad han kan. Han 
är enormt skicklig och hatten 
av när han trots allt gör två 
mål på oss, summerar Surte-
tränaren Tobbe Engström.

Med Herlogssons två mål 
i mittperioden visade han Ale 
vägen och inför tredje perio-
den var gästerna i ledningen 
med 4-3.

– Det kändes som att 
matchen vände när vi fick 
övertag. Jag vet inte, men vi 
har väl lite mer rutin och ett 
större lugn när vi kommer 

i underläge. Det här var en 
stenhård match och Surte var 
mycket bättre än jag förväntat 
mig. De satte allt på ett kort 
för att komma ikapp i slutet av 
matchen och då rann siffrorna 
iväg. Resultatet speglar inte 
matchen. Det här var en rik-
tig kamp och självklart känns 
det väldigt skönt att stå här 
som segrare, avslutar Fredrik 
Herlogsson.

Det var deppigt i Surtes 
läger, men med lite distans 
till händelserna konstaterade 
Tobbe Engström att allt blev 
som han föreställt sig – dra-
matiken, underhållningen, 
folkfesten – det var bara re-
sultatet som avvek från dröm-
föreställningen.

– Men vi möts snart igen 
och då ska vi genom dem en 
helt annan match.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Fredrik Herlogsson, två måls-
skytt, trots hårdbevakning.

Alexander Sörensen och hela Ales förstakedja spelade upp sig 
i det kokheta derbyt mot Surte. Kvitteringen från Sörensen var 
viktig, men det tog tid innan Ale kopplade grepp om matchen.

Niklas Pettersson inledde målskyttet i derbyt och 
Surte ledde med 3-1 efter en period.


