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Hjältar. Surte IS IBK:s damer besegrade seriesuveränerna Par-
tille med 5-3. Bäst på plan var målvakten Lisa Persson. Sofie 
Karlsson, Annika Korsbo och Therese Lamberg målade framåt. 

Med Lasse lyfte
BOHUS. Två mål och två 
assist.

Lasse Karlsson gjorde 
inte hemmafansen 
besvikna när han ledde 
Surte BK mot en viktig 
seger över IFK Motala.

– Gripen är outstan-
ding, resten kan vi slå, 
säger den forne skytte-
kungen. 

En lång skadelista och ledare 
som mer eller mindre bad på 
sina bara knän övertygade 
till sist Lasse Karlsson att ta 
på sig skridskorna igen. Den 
sylvasse anfallaren avslutade 
sin aktiva karriär i Gripen i 
fjol och årets comeback är ett 
gästspel.

– Ja, jag är inte 20 år längre 
och det kändes väldigt kon-
stigt att plötsligt vara med 
igen. Jag har ju lagt av och 
det tog lite tid att ställa om 
mentalt, men nu är det väldigt 
roligt, säger Lasse Karlsson 
med ett stort hjärta för mo-
derklubben.

– Jag bor ju här och vill 
självklart att bandyn ska vara 
en levande del av samhället. 

Kan man då hjälpa till i en 
svår situation så gör man så 
klart det.

Lasse gjorde sin första 
match med Surte förra veck-
an, i bortaförlusten mot Blå-
sut.

– Vi gjorde dock en väldigt 
bra avslutning i den matchen. 
Det gav oss självförtroende 
och träningsveckan har varit 
riktigt bra. Nu gjorde vi två 
bra halvlekar och det känns 
som att killarna har rest sig. 
När jag kom in i laget var det 
precis som om någon hade 
dött. Det var väldigt ansträngt 
och väldigt lite glädje. I lör-
dags var skratten tillbaka och 
nu blir vi farliga, berättar Las-
se.

Vad var den stora skillna-
den rent spelmässigt mellan 
förlusten mot Blåsut och 
segermatchen mot Motala?

– Samspelet mellan mig 
och de övriga utvecklas för 
varje match. Det är framför 
allt ett vassare djupledsspel 
som vi eftersträvar och det 
känns redan mycket bättre. 
Ett stukat gäng spelar sällan 
en bra bandy, men nu när 
självförtroendet växer kom-
mer laget också att bli ett par 
klasser bättre.

IFK Motala var trots allt 

i ledningen i paus, men Olle 
Hultqvist gav hemmalaget en 
perfekt start på andra halvlek. 
Tio minuter senare tryckte 
Jonas Trysberg dit 3-2 på 
hörna och Surte var äntligen 
i ledningen. Lasse Karlsson 
satte 4-2 i 71:a minuten ef-
ter en fin passning av Olle 
Hultqvist som svarade för tre 
målgivande passningar. När 
Magnus Karlsson satte 5-2 
återstod åtta minuter av ordi-
narie tid. Matchen såg klar ut.

– Det var den också, men 
vi släpper till några onödigt 
billiga mål i slutet. Resulta-
tet speglade inte matchen. Vi 
var faktiskt betydligt bättre än 
Motala idag. Det var en stark 
laginsats idag, säger tränare 
Jonny Samuelsson och fort-
sätter:

– Med Lasse i laget har vi 

kunnat möblera om. Magnus 
Karlsson har fått en annan 
mer defensiv roll som han 
trivs bättre i. Nu har vi en rik-
tig spets och en anfallare som 
vet exakt hur han ska röra sig. 
Lasse levererar på alla plan, 
men han är inte ensam. Idag 
var det ett helt lag som öste 
på.

Surte möter serietrean Jön-
köping borta på söndag och 
sedan väntar Nässjö hemma.

– Två tuffa matcher, men 
med nytt självförtroende och 
en skyttekung av rang tar vi 
oss an de här matcherna med 
stor tillförsikt. Det är många 
poäng kvar att spela om och 
vi ska försöka säkra kontraktet 
utan kval. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Formstarkast 
i serien!
BOHUS. Nu vet även 
suveräna serieledarna 
Partille IBS hur det är 
att förlora.

Surtes damer gick seg-
rande ur toppmötet.

–Det här hade jag inte 
väntat mig,  tjejerna 
fortsätter att bjuda på 
positiva överraskningar, 
säger tränare Tommi 
Pasanen.

Efter 13 raka vinster fick se-
rieledande Partille på nöten 
och det med besked. Surte 
var det klart bättre laget sett 
över tre perioder.

– Partille är seriens klart 
bästa lag, inget snack om det. 
När vi möter dem kan vi inte 
begära att vi ska vinna, men 
om vi gör det vi ska så kan det 
ge poäng om de har en min-
dre bra dag, förklarar Tommi 
Pasanen.

Efter två perioder var det 
målmässigt jämnt, men publi-
ken vädrade morgonluft.

– Utdelningen kom ret-
roaktivt. Vi borde haft led-
ningen redan inför den av-
slutande rundan. Istället var 
vi illa ute när de fick chans i 
powerplay direkt i inledning-
en av tredje perioden. Vi red-
de ut den och efter det var vi 
riktigt bra, säger Pasanen.

Annika Korsbo gjorde 
sitt andra mål för dagen och 
Surte hade bud på mer, men 
Partille kvitterade på nytt. 

När sedan Surte tog vara på 
ett powerplay och gjorde 4-3 
genom Therese Lamberg, 
även hon tvåmålsskytt, tving-
ades gästerna jaga kvittering. 
Det slutade istället med att 
Sofie Karlsson krigade in 
både boll och sig själv till 5-3 
med två sekunder kvar att 
spela.

Ett skadedrabbat Surte 
lämnade sedan besked om 
att Jenni Tikkanen återvän-
der till moderklubben och 
spelklar redan till söndagens 
möte med Walkesborg. Dess-
värre tillkännagavs också att 
Elina Svensson lämnar klub-
ben omgående för spel i sin 
moderklubb Sportlife Kung-
älv IBK.

– Tikkanen har haft ett 
sabbatsår, men är enormt su-
gen. Förra året spelade hon 
VM-final med finska lands-
laget så det är en härlig för-
stärkning. Med fem ordinarie 
spelare borta är det precis vad 
vi behöver, avslutar Tommi 
Pasanen.

Surte IS IBK tackade publiken för stödet i den spännande seger-
matchen mot Partille IBS. Fler bilder på alekuriren.se
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– Och nu värvar Surte hem 
Jenni Tikkanen

Jenni Tikkanen återvän-
der till moderklubben Sure IS 
IBK. Den landslagsmeritera-
de backen blir en förstärkning 
som heter duga.Div 2 Göteborg damer

Surte iS IBK – Partille IBS 5-3

INNEBANDY

– Skyttekungens comeback imponerar

Div 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda - Hällesåker 0-0 (0-0, 0-0)

RESULTAT

 Lasse Karlsson behövde bara fem minuter  
 för att göra mål i Ale Arena igen. 

 Lasse Karlsson svarade för fyra poäng, två  
 mål och två assist, i hemmacomebacken i  
 lördags. Surte besegrade Motala med 6-5. 


