
BOHUS. Fem matcher på 
14 dagar.

Nu avgörs damernas 
division två i inneban-
dy.

Surte IS IBK är efter 
segern över Lindome 
med i kampen om sil-
verplaten.

Faktum är att Surte har 
greppet om kvalplatsen till 
division ett, men det är små 
marginaler. Med en match 
mindre spelad placerar sig 
laget tre poäng och ett mål 
bättre bakom Lindås IBK.

– Nu går vi in i ett avgö-
rande skede med ett oerhört 

tätt matchande. Nästa vecka 
har Guldheden borta på 
tisdag, Burås borta på tors-
dag, Guldheden hemma på 
lördag (28/2) och sen rullar 
det på. Idag hade vi äntligen 
gott om spelare på bänken, 
men det märks att några va-
rit borta och att vi haft ett 16 
dagar långt speluppehåll. Jag 
tycker ändå det ser bra ut, 
säger Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Han hade anledning att 
vara belåten. Surte preste-
rade långt ifrån sitt max och 
trots underläge hemma mot 
Lindome var det aldrig nå-
gon direkt oro. Hemmalaget 
satte ner foten vid ställning-
en 1-3 i början av mittperio-
den. Sju minuter senare led-
de Surte med 4-3 och släppte 
inte in några fler mål.

– När de lite turligt dry-
gade ut sin ledning i början 
av andra perioden blev det 
en väckarklocka för oss. Det 
gynnade på sätt och vis oss 
mer än dem. Tjejerna tog 
tag i spelet och höjde tem-
pot. De två sista perioderna 
är gedigna och efter match-
en var det mer en lättnad än 
glädje, säger Pasanen och ut-
vecklar resonemanget:

– Lindome har varit ett 
spöke för oss. Förra året till 
exempel hade vi länge 4-2, 
men tappade till 4-4. Nu vet 
vi att alla poäng är viktiga 
och det satt lite i huvudet på 
tjejerna att vi inte fick tappa 
något idag.

Backuppsättningen som 
har varit skadedrabbad im-
ponerade stort. Jonna Leek 
och Carolina Björkner till-
sammans i till exempel box-
play är ingen lätt uppgift för 
motståndarna och när Lisa 
Persson spelar som hon 
gjorde i slutperioden är Sur-
te bäst i serien på den posi-
tionen. Otursförföljda Katja 
Kontio slet som ett djur och 
svarade för två mål, bra för 
självförtroendet – bra för 
framtiden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Hemmaslog Lindome med 6-3
Surte är med i racet!

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome IBK 6-3

INNEBANDY

SURTE. Att få spela ett 
världsmästerskap är 
något många drömmer 
om, men som få får 
uppleva. 

För de Alefostra-
de bandytalangerna 
Ida Friman och Ellen 
Ahrnberg kommer detta 
snart dock att bli verk-
lighet. 

De är båda uttagna till 
F17-VM i bandy som i år 
avgörs i Minneapolis.

I måndags lyfte planet som 
tog F17-landslaget till Min-
neapolis i USA. Med i trup-
pen fanns två lokala talanger 
som nu får äran att represen-
tera det svenska landslaget i 
världsmästerskapet.

– Det här är det största vi 
varit med om, utan tvekan. 
Vi har kämpat så länge och 
verkligen längtat efter det 
här, säger målvakten Ellen 
Ahrnberg.

– Att resa runt och spe-
la bandy är det roligaste jag 
vet. Så det här kommer bli 
helt fantastiskt kul, fyller an-
fallaren Ida Friman i.

Själva turneringen avgörs 
mellan den 25:e till den 28:e 
februari. Totalt deltar fyra 

nationer, Finland, Ryssland, 
USA och Sverige. Sverige 
som är regerande mästare 
har vunnit de senaste två 
mästerskapen och bär favo-
ritskapet även i år. Det finns 
dock en motståndare som 
kan sätta käppar i hjulet.

– Ryssland har vi i första 
matchen och det är de främ-

sta konkurrenterna. De är 
riktigt duktiga men jag tror 
att vi har bra chanser, säger 
anfallaren Ida Friman.

Härlig gemenskap
Till vardags spelar de båda 
tjejerna i Kareby IS. Det är 
en av Sveriges mest fram-
gångsrika föreningar som 

vunnit flera SM-guld och 
som så sent i oktober förra 
året vann klubblags-VM.

– Det är en härlig gemen-
skap i laget. Det finns inga 
smågrupperingar utan alla 
trivs med varandra. Jag och 
Ida är yngst i laget men vi 
blir så bra bemötta ändå, sä-
ger Ellen.

Ellen Ahrnberg har bara 
hållit på med bandy i cirka 
tre år men spelar idag i Ka-
rebys A-lag där hon kon-
kurrerar med den landslags-
meriterade målvakten Sara 
Carlström – och Ellen själv 
siktar också högt.

– Målet är ju att komma 
med i A-landslaget en dag. 
Sen är det tuff konkurrens 
här i Kareby, det är ju ett 
riktigt bra lag men jag är ju 
fortfarande ung, säger Ellen.

Ida Friman har trots sin 
ålder stått på skridskor väl-
digt länge.

– Jag har hållit på nästan 
sen jag kunde gå. Det var 
pappa som tvingade ut mig 
på isen, säger Ida med ett 
leende.

Beskedet
Tjejerna fick beskedet att de 
var uttagna några dagar efter 
nyår, men landslaget har haft 
noggrann koll på sina spelare 
länge så för att säkerhetsstäl-
la att de bästa kommer med.

– De har kollat på oss på 
träningar rätt ofta så de vet 
hur vi spelar. Sen har vi ut-
tagningar till bland annat en 
regionturnering där vi spelar 
matcher mot olika distrikt, 
så de har sett oss mycket, 

förklarar Ida.
Nu ser tjejerna fram emot 

äventyret i Minneapolis. En 
stad man inte vet så mycket 
om.

– Vi har inte så bra koll på 
staden ännu, men det är en 
stad med många svenskätt-
lingar. Sen har de världens 
största köpcentrum också, 
säger Ida och skrattar.

VIKTOR KARLSSON

Surtetjejer gräver guld i USA

ELLEN AHRNBERG

Ålder: 16

Bor: Surte och Bohus

Utbildning: Läser samhälls-

vetenskap på gymnasiet

Viktigast att ha med sig till 
Minneapolis: Mössa

Sveriges bästa bandyspela-
re: Linda Odén

IDA FRIMAN

Ålder: 15

Bor: Surte

Viktigast att ha med sig 
till Minneapolis: Min egen 

kudde

Utbildning: Går i nian

Sveriges bästa bandyspela-
re: Magnus Muhrén

Aletjejerna Ida Friman och Ellen Ahrnberg ser fram mot att få representera Sverige i F17-VM som 
avgörs i Minneapolis, USA.

NUMMER 07         VECKA 09| 31SPORT

FOTBOLL I ALE

Lör 28 feb kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – Vallens IF

Lör 28 feb kl 13.00
Älvevi

Älvängens IK – Edet FK

Lör 28 feb kl 14.00
Sjövallen

Ahlafors IF – (vakant)

ÅRSMÖTE

ALE Trial Klubb MHF/U
Söndag 22 mars

kl 16.00
Hos Jörgen Andreasson El AB

Hanekullen 135, Kareby

Välkomna
Styrelsen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Annika Korsbo var pigg och sprang på det mesta.

Carolina Björkners 3-3 var inte bara viktigt mentalt, utan också 
matchens pärla. Skottet som seglade in i krysset kom från halva plan.
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BASKET
HU14 Ale Basket F01 
- Högsbo Basket Lions      22 - 80
HU17 Ale Basket 
- Partille Basket                     83 - 67
HU13 Uddevalla Basket
- Ale Basket                  33 - 35
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