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INNEBANDY: Fem mål sista 
tio räckte inte. 
Partille Wizards förlorade 
bortamötet mot Floda med 
11–12.

– Skorna ställs där ute i 
35 minuter känns det som, 
säger tränaren Fredrik 
Svensson.

När Partilles herrar gästade 
Rydsbergshallen i lördags gjorde 
de det med vind i seglen efter 
premiär segern mot Tranemo. 
Bortamatchen mot Floda skulle 
dock bli en tuff historia. Redan 
efter fem minuter hade hemma-
laget 2–1 och dessutom en straff-
miss som Erik Lennheimer stod 
för. Kalle Bylund, som hade gjort 
Partilles mål, gjorde ett till innan 
första perioden var över. Perio-
den slutade med klar hemma-
ledning, 5–2.

I mellanakten blev uppförs-
backen än större när Floda gjorde 
tre raka mål innan Jacob Holm 
kunde reducera till 8–3 på straff, 
femton minuter in i perioden. 

Knappt en minut senare gjorde 
även Chriztopher Fåhraeus mål 
för gästerna i numerärt över-
läge. Ett till mål för vardera lag 
innebar att det stod 9–5 inför slut-
perioden.

”Kommer igång för sent”
Precis som i premiären mot 

Tranemo stod Partille för en över-
tygande tredjeperiod. Efter att 
Floda inlett periodens målskörd 
med att gå ifrån till 11–5 gjorde 
Partille sedan fyra raka mål till 
11–9 med drygt tre minuter kvar. 
Floda hade börjat visa nerver 
och Partille pressade på för mer 
utdelning – då kom bakslaget. 
Hemma laget tilldömdes straff, 
som visserligen sumpades, men 
där efterföljande utvisningar 
ställde till det för Partille och 
som Floda utnyttjade. Alexander 
Müntzing utökade till 12–9, men 
Partille gav sig inte.

Två mål i slutminuten genom 
André Landin och Kalle Bylund 
gjorde att ställningen var 12–11 
på resultattavlan, men med det 
sista reduceringsmålet bara 24 

sekunder från slutsignalen blev 
tiden för knapp och Partille fick 
lämna hallen som förlorare.

– Vi kommer ikapp men det är 
en alldeles för dålig start att börja 
på. Det ska inte behöva bli så att 
vi måste jobba ikapp fem, sex 
bollar i slutet. Vi kommer igång 
för sent och det är det vi förlorar 
på, säger André Landin.

– Vi gör så mycket fel i början 
som inte en division ett-klubb 
ska kunna göra. Tycker det är en 
massa juniormisstag. Vi  tappar 
bollen på mittplan och de gör fyra 
mål i första perioden på det, fort-
sätter han.

”Det är bittert”
En annan som också var besvi-

ken efter matchen var tränaren 
Fredrik Svensson.

– Det är bittert. Skorna ställs där 
ute i 35 minuter känns det som. Vi 
har oss själva att skylla, det är lite 
lamt. Vi lever på vår tredjeperiod 
senast och tror vi kan komma till 
Rydsberg och ställa ut skorna mot 
Floda.

Vad är det som gör att ni inte 

är med de två första perioderna?
– Det är en inställningsfråga, 

mycket mer än så tycker jag inte 
det är. Vi har snackat vad vi vill 
göra och hur vi vill göra och när 

vi väl gör det, ett fåtal gånger, då 
händer det grejer. Sedan har vi 
ju pratat om Floda också. Det är 
omställningarna de är bra på och 
bjuder man dem på för mycket 

sånt så rasslar det, säger Svensson.
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VAD HÄNDER? Partille Wizards Richard Maselin såg ganska frågande ut under matchen mot Floda.

1 AV 12. Floda 
gjorde hela 12 
mål på Wizards.

Landslagsspelare till Wizards
INNEBANDY: Partille wizards damlag har fått två kvalifi-

cerade nyförvärv i form av de a-landslagsmeriterade  
Therese Lendt och Johanna Dahlin från Pixbo. Båda är 27 
år gamla.

Therese har gjort 270 poäng på 215 matcher i SSL och 
Johanna 459 poäng på 307 matcher.

Holmgren vann Lidingöloppet
FRIIDROTT: Sara Holmgren från Sävedalens AIK vann 

damernas Lidingölopp över 15 kilometer på tiden 57.01.  
På tjejsidan vann klubbkamraten Gael de Coninck F14- 
klassen med Felicia Niklasson på fjärde plats. I F17 
sprang Linnea Smalström in som sexa.
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