
VECKA 03         NUMMER 01|20 SPORT

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare  
(ingen målvakt) varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt.  
Obegränsat antal avbytare.

Tävlande klasser åk 4-9
1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
2:a pris: 800:- 

Preliminära speltider
Fredag 15.00-22.00
Lördag 07.00-22.30
Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen@aleibf.se  
senast den 29/1. Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy
FredAg-söndAg 13-15 FeBruArI

I Ale kulturrum

För 

18:e året 

i rad!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

Ale IBF skOlCuPen skÄnker 20 krOnOr För

VArJe AnmÄld klAss tIll BArnCAnCerFOnden!

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.

LINDÅS. Lindås IBK 
jagar Surte IS IBK:s 
innebandydamer.

I söndags tog de sig 
tre poäng närmare.

– Vi har fortfarande 
ödet i våra egna händer, 
säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Det är inte alltid som resul-
tatet speglar matchbilden. 
Mot Lindås var det Surte 
som tog kommandot och 
skapade flera heta målchan-
ser. Efter fem minuter kling-
ade det klockrent i ribban 
och många väntade på ett 
ledningsmål för Surte. Istäl-
let tog hemmalaget vara på 

en kontring och satte 1-0.
– Där gick luften ur oss. 

Tjejerna tappade huvu-
det och konceptet. Det tog 
Lindås vara på och under 
den sista minuten pangade 
de in både 2-0 och 3-0, säger 
Pasanen besviket.

Raset fortsatte i mittperi-
oden. Fem minuter efter för-
sta pausvilan var ställningen 
plötsligt 6-0 och matchen 
var avgjord.

– Känslan var närmast 
overklig. Det kändes fort-
farande som att det var vår 
match och trots underläge 
med tre mål i paus var jag 
övertygad om att vi skulle 
vinna. Nu visade det sig vara 
en sådan där dag när ingen-
ting gick vår väg. Vi hade 
inget flyt. Det var hopplöst, 
men spelmässigt kan jag 
inte klandra tjejerna. Det är 

egentligen bara resultatet 
och vår uppgivenhet efter 
deras första ledningsmål som 
stör mig, summerar Pasanen.

Annars är skadeläget nå-
got som borde bekymra ho-
nom. Malin Bernhardsson 
har en befarad korsbandsska-
da och har sannolikt spelat 
färdigt för säsongen. Linda 
Karlsson saknas en längre 
tid på grund av resa. Tillba-
ka i laget var emellertid Ca-
rolina Björkner och Katja 
Kontio.

– De gör inte bort sig, 
men efter lång frånvaro tar 
det ett tag att spela in sig 
igen.

På torsdag ställs Surte IS 
IBK mot Pixbo Wallenstam 
i Bohushallen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Han syftar på det faktum att 
både B- och A-laget hade 
matcher i lördags. B-la-

get mötte Eken borta och 
tre timmar senare väntade 
A-lagsmatch mot FBC Le-
rum. Det gjorde att A-laget 
fick klara sig utan reserver, 
något som tog hårt på kraf-
terna.

– Vi inledde bra och efter 
halva matchen ledde vi med 
3-1, men sen tog vi två onö-
diga utvisningar och Lerum 
gjorde tre mål på lite mer än 
fyra minuter. I tredje perio-
den orkade vi inte stå emot, 
berättar Tobbe Engström.

Surte kom till spel utan 
fyra nyckelspelare. Henrik 
Kanevid, Mathias Lars-
son, Daniel Dahlman och 
Christoffer Ahlström sak-
nades.

På söndag väntar spel mot 
serieledande Älvstranden 

på bortaplan och då hoppas 
Engström att laget ska vara 
intakt.

– Killarna gjorde en su-
verän höstsäsong, men vi 
får inte tro att det är klart 
ännu. Vi måste fortsätta job-
ba stenhårt för att garantera 
oss spel i trean även nästa år. 
Dessutom kan vi genom att 
slå Älvstranden öppna upp 
för Ale IBF att gå ikapp, av-
slutar Tobbe Engström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Katja Kontio gjorde comeback i Surte IS IBK efter en lång tids skadefrånvaro.

Linus Warnholtz tillhörde Surte IS IBK:s bästa spelare och signe-
rade ett av målen.
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Surtes damer nollades

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 6-0
(3-0, 3-0, 0-0)

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
FBC Lerum – Surte IS IBK 8-5

INNEBANDY

Dubbla matcher fällde Surte IS IBK
LERUM. Surte IS IBK fick en tuff och dessvärre 
omöjlig uppgift.

Två matcher på samma dag, var åtminstone en 
för mycket.

– Vi gjorde bort oss och hade inte uppmärksam-
mat spelschemat, säger en ångerfull tränare i Tobbe 
Engström.


