
Sargat Surte segrar
– Promenadseger över Pixbo Wallenstam

Surte jublar efter Annika Korsbos 4-0-mål.

Emma Sandgren gjorde sin första A-lagspoäng när hon assisterade Annika Korsbo till 7-1.

BOHUS.Skadelistan fort-
sätter växa hos Surtes 
innebandydamer.

Det gör dock antalet 
segerraden också.

Pixbo Wallenstam var 
chanslöst i Bohushallen 
på torsdagskvällen.

– Jag är oerhört stolt över 
hur tjejerna genomför den 
här matchen. Trots att vi 
saknar många tongivande 
spelare kliver vi in med en 
övertygelse om att greja det 
här. Idag spelade tjejerna 
med ett härligt självförtro-
ende och då är vi svårslagna, 
säger en nöjd tränare i Tom-
mi Pasanen.

På uppvärmningen kände 
Sofie Karlsson att ljumskar-
na inte höll för spel och 
anslöt sig därmed till ska-
delistan där redan Malin 
Bernhardsson, Jennifer 
Corneliusson och Katja 
Kontio befann sig sedan ti-
digare. Linda Karlsson är 
bortrest en tid och samma 
sak gäller nu för Cecilia Is-
berg som missar resten av 
säsongen. Dessutom skadade 
sig Elina Svensson under 
matchen och fick söka sig till 

akuten efteråt.
– Hon fick en smäll över 

revbenen. Det kan vara ett 
fäste eller en fraktur. Vi 
får se. Har vi tur läker det 
snabbt, säger Pasanen och 
fortsätter:

– Nu tror jag vi är i ett 
läge där vi faktiskt inte tål 
fler skador. Vi spelar med 
allt vi har tillgängligt för till-
fället.

Så är det, men nivån på 
spelet håller fortfarande hög 
division två klass. Försvars-
spelet var solit och anfalls-
spelet effektivt. Målen tril-
lade in i en jämn ström och 
Pixbo Wallenstam var aldrig 
nära att skaka Surte, även om 
Tommi Pasanen erkände en 
viss nervositeten vid redu-
ceringen till 4-1 i mittperi-
oden.

– Det är enda tillfället i 
matchen som jag inte tyckte 
att vi hade kontroll. Det kan 
gå snabbt i innebandy så det 
gäller att vara observant. Vi 
backade hem lite och återtog 
kommandot.

Samtidigt åkte Julia Jo-
hannesson i Pixbo på en ut-
visning och Surte fick chans 
att spela i powerplay. Det 
tillfället tog hemmalaget 
vara på. Emma Asplund ra-
kade in 5-1 efter en fin pass-
ning av Natalie Hjertberg.

– Där avgjordes match-

en. Luften gick ur dem och 
vi kunde spela av matchen i 
tredje perioden, analyserar 
Pasanen.

Det var många som tog 
ansvar i Surte på torsdags-
kvällen, men backveteranen 
Jonna Leek och centern 
Therese Lamberg förtjänar 
ett extra omnämnande.

– Det håller jag definitivt 
med om. Jag vet inte om jag 
har sett Jonna bättre? Hon 
gör inte ett fel, men samti-
digt vill jag understryka att 
hennes möjligheter att kliva 
upp i banan sker på grund av 
att Ebba Norrman spelar 
som idag. Hon var enormt 
duktig, säger Tommi Pa-
sanen.

Annika Korsbo och The-
rese Lamberg svarade för två 
mål vardera, Jessica Ljung-
gren för ett och två assist, 
me roligast att notera var att 
Emma Sandgren, blott 13 
år, gjorde sitt första A-lags-
poäng.

Nu är Surte som tur är 
spelledigt fram till nästa lör-
dag, då serieledande Partille 
gästar Bohushallen.

– Vi kommer träna lätt 
och mest ägna tid åt rehab, 
avslutar Tommi Pasanen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 7-1
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ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Nödinge

Träningstider:  
mån-tors från 17.30

Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

Nu kör vi igång igen!

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

Gymlokalen i Ale Gymnasium

070 310 86 87 adb.ale@hotmail.com

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Matchvärd:

VS IFK MOTALA

ALE ARENA 
LÖRDAG 24/1

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY


