
FLODA. Veckans två 
bortamatcher innehöll 
både glädje och besvi-
kelse. 

Surtes innebandyda-
mer behåller greppet 
om andraplatsen i divi-
sion två.

– Vi har naturligtvis 
siktet inställt på att be-
hålla den, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Kampen om den åtråvärda 
silverplatsen och en chans att 
kvala till division ett hård-
nar. Förutom Surte utmanar 
Lindås IBK och Floda IBK. 
Förra veckans möte mellan 
Floda och Surte, där hemma-
laget gick segrande ur striden 
efter en jämn batalj har spet-
sat till tabellen ytterligare. 
Förlusten till trots var Tommi 
Pasanen inte allt för besviken 
efteråt.

– Vi hade inte marginaler-
na på vår sida, men jag kan 
inte säga att de vann orättvist. 
Floda hade fyra ramträffar 
ramträffar. Sett över tre peri-
oder kan jag inte säga att de 
inte förtjänade segern. Deras 

målvakt räddade dessutom 
fyra frilägen och var deras 
stora hjälte, konstaterade han.

I söndags reste Surte till 
Uddevalla för match mot 
betydligt beskedligare mot-
stånd. IBK Walkesborg 
kämpar för nytt kontrakt, 
men hade stora bekymmer 
med ett revanschsuget Surte. 
Gästernas oförmåga att hitta 
rätt bakom hemmamålvakten 
räddade kvar spänningen i två 
perioder. I den tredje släpp-
te allt och åtta av Surtes mål 
kom i slutperioden.

Äger matchen
– Domaren sa att med tan-
ke på hur mycket vi skapade 
kunde matchen ha slutat 40-2 
till oss. Vi äger matchen från 
start till mål, men hade in-
ledningsvis förtvivlat svårt 
att sätta dit bollarna. Å andra 
sidan kan jag inte klaga när vi  
till sist vinner med 12-2, sa 
Tommi Pasanen. 

Det är fortfarande en 
mycket sargad spelartrupp 
som Surte förfogar över, men 
mot Walkesborg gjorde äntli-
gen Katja Kontio comeback 
– och vilken återkomst det 
blev. Tre mål från Kontios 
klubba!

– Hon var otroligt duktig 
och riktigt sugen på att spe-

la, berättade Pasanen efter 
matchen.

I Surte fanns också en åter-
vändare. Jenni Tikkanen 
gjorde sin första match i Sur-
te sedan hon lämnade klub-
ben för  fem år sedan för spel 
i IBF Göteborg och senare 
elitserielaget Pixbo.

– Jenni kom hem från 
Thailand i fredags och har 

därför inte kunnat träna med 
oss, men hon visade direkt att 
hon blir en stor tillgång, sa 
Pasanen.

Han kunde också glädja sig 
åt att ha Carolina Björkner 
och Linda Karlsson med på 
plan. ”Carro” kämpar med en 
ömmande rygg och ”Kalle” 
var tillbaka efter resa. Båda 
noterade sig som vanligt i 

målprotokollet.
Nu väntar ett 16 dagar 

långt välbehövligt speluppe-
håll.

– Ja, vi behöver verkligen 
läka våra sår. Det har varit ett 
par tuffa veckor och när det 
väl drar igång igen blir det 
otroligt tätt med matcher, så 
nu gäller det att förbereda sig 
för en intensiv slutspurt på se-

rien, säger Pasanen med stor 
förväntan i rösten.

Surtes sex återstående 
matcher är mot Lindome (h), 
Burås (b), Guldheden (h), 
FBC Lerum (h), IBK Göte-
borg (b) och Guldheden (b).
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Surtes damer blandar och ger

Katja Kontio gjorde en bejublad comeback efter skada och svarade för tre mål i målkalast borta mot IBK Walkesborg.

Div 2 Göteborg damer
Walkeborg 99 – Surte IS IBK 2-12

Floda IBK – Surte IS IBK 4-3

INNEBANDY

Bohus IF vägrar ge upp 
i toppstriden i division 
fyra. Lagets senaste 
match spelades mot den 
klassiska pingisklubben 
BTK Linné och det blev 
en gulsvart seger med 
8-4.

Motståndaren hade spetsat 
till den genom att plocka med 
Anna-Carin Ahlquist i laget. 
Hon tog guld vid senaste pa-
ralympiska spelen sommaren 
2012 i London och är rankad 
världsetta i sin klass.

I den första singeln fick 
bollgeniet Jonas Härsjö stryk 
mot BTK Linnes toppranka-
de spelare. Efter detta radade 
Bohus IF upp tre raka seg-
rar genom i tur och ordning 
Johnny Sallander, Magnus 
Sjösten och Åke Mentor. 

– Vi blev lite bekväma efter 
detta och jobbade inte klart 
alla bollar ordentligt, säger 
Magnus Sjösten.

För detta blev Bohus IF 
straffade. Lika säkert som 
Johnny, Åke och Magnus 
vann sina första singlar, lika 
snopet förlorade de sina näst-
kommande singlar och helt 
plötsligt stod det 4-3 till BTK 
Linné 

– Vi underskattade mot-
ståndaren och det kunde 
straffat sig, säger Åke Mentor. 

Nu blev det Jonas tur att 
åter vända matchen till Bohus 
IF:s fördel. Han vann en gast-
kramande femsetare där han 
dessutom låg under med 2-1 

i set i matchen.
– Idag visare Jonas upp sitt 

rätta jag med sina tunga fo-
rehandsslag. Vi har sett dem 
på träning tidigare och bara 
väntat på att det skall loss-
na på matcherna också. Jag 
tror att denna seger kom att 
bli matchavgörande. Hade vi 
tappat den finns det en stor 
risk att vi förlorat hela match-
en, säger Johnny Sallander.

Ställningen var nu 4-4 in-
för dubbelmatcherna. Förra 
året var det en paradgren för 
Bohus IF, men under den-
na säsong har det varit lite si 
och så med skärpan i dubbel. 
Idag var skärpan där och det 
blev två säkra segrar och en 
6-4-ledning.

Efter detta var det två re-
vanschsugna herrar som klev 
in i hagen. Både Johnny och 
Åke vann enkelt sina matcher 
och fick revansch på sig själva 
efter att ha tappat sina tidiga-
re singlar.

I och med detta leder Bo-
hus IF serien med en poäng 
och en match mer spelad än 
Mölndals BTK. 

Allt kommer troligtvis att 
avgöras i sista omgången då 
Bohus IF tar emot Möln-
dal på hemmaplan i vad som 
verkar bli en helt avgörande 
match. 

– Nu gäller det för oss att 
träna hårt och sparra varan-
dra, avslutar Johnny Sallan-
der.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

BIF ger sig inte
LERUM. I början av 
andra perioden gjorde 
Alexander Sörensen 
5-1.

Ale IBF såg ut att gå 
mot en säker trepoäng-
are.

Lerum ville annat och 
vände till seger.

Ale IBF:s herrar är trea i 
trean, för tillfället sex poäng 
bakom Burås, men med en 
match mindre spelad. Le-
rum är å sin sida Ale i ha-
sorna och efter lördagens 
hemmatriumf bara två po-
äng efter.

Seriens utgång är myck-

et oviss, men Ale har trots 
en stor generationsväxling 
visat en stabilitet och ser ut 
att kunna utmana om kval-
platsen.

I veckan väntar spel mot 
botten och toppen. På tors-
dag gästas Ale Kulturrum av 
nästjumbon Västra Frölun-

da och på lördag kommer 
serieledande Älvstranden 
på besök. Det senare är en 
uppgift som heter duga, då 
Älvstranden ännu inte har 
förlorat i årets seriespel. 

Ales och seriens skytte-
kung, Fredrik Herlogsson, 
26 mål hittills, måste defini-
tivt vässa formen ytterligare 
om det ska bli poäng.
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Ale IBF tappade 1-5 

– Bottennappet mot Floda följdes 
upp av målfest mot Walkesborg

Division 3 Göteborg
FBC Lerum – Ale IBF 7-6
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