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Kom i yen nu!

Nu 
119.900:-

Förr 
129.800:-

Pris från 
151.400:-

Nu 
199.900:-

Förr 
227.100:-

Kanonpriser på årets alla modeller!

Priset gäller Suzuki Swift 1,3 Komfort, 
5-d och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 6,1 l/100 km, miljöklass 2005, 
koldioxidutsläpp (CO2) 140 g/km.

Priset gäller Grand Vitara 2,0 Komfort 5-d 
och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 9,1 l/100 km, miljöklass 2005, 
koldioxidutsläpp (CO2) 220 g/km.

Priset gäller Suzuki SX4 1,6 Komfort, 2WD 
och endast bilar i befintligt lager för 
omgående leverans. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Bränsleförbrukning blan-
dad körning 5,8 l/100 km, aut 6,4 l/100 km, 
miljöklass 2005, koldioxidutsläpp (CO2)
165 g/km, aut 182 g/km.

Suzuki Swift Suzuki Grand Vitara Suzuki SX4

Förr
135.800:-

Nu
119.900:-

Förr
227.100:-

Nu
179.900:-

Förr
151.400:-

Nu
139.900:-

Missa inte chansen att göra en riktigt bra 
bilaffär. Samtliga årets modeller som vi har 
kvar i lager kan du nu köpa till kanonpris. 

Välkommen till en bra bilaffär.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

KÖPER - BYTER - SÄLJER

031-500 510
Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör-sön 11-15

Dubbfritt däck speciellt fram-
taget för nordiska vinterväglag.

NYHET!

Rödjans väg 13, NÖDINGE

Tel 0303-960 70

E-post: info@nodingedack.se

www.nodingedack.se

Surtetränaren, Bjarne Wesenlund, om första förlusten:

OLOFSTRÖM. Surte IS 
innebandydamer föll i 
den svåra bortamat-
chen mot Olofström.

Förlusten till trots 
var tränare, Bjarne 
Wesenlund, tämligen 
nöjd.

– Siffrorna ljuger, vi 
pressade dem och var 
riktigt nära att få grepp 
om poängen.
Det blev en tät och tuff drabb-
ning med seriefavoriten Olof-
ström. I början av sista peri-
oden kvitterade Surte till 2-
2, men domaren dömde bort 
målet.

– Eftersom jag har min bak-
grund som domare brukar jag 
ogilla att kommentera rättski-
parens insats, men här begicks 
ett stort missta som fick kon-
sekvenser för matchutgången, 
säger Bjarne Wesenlund.

Hemmalaget lyckades näm-
ligen göra 3-1 några minuter 
senare, vilket tvingade Surte att 
släppa lite på den trygga defen-
siven.

– Vi ville så gärna komma 
ikapp och satsade därför allt 
framåt. Det gav Olofström lite 
extra svängrum och det utnytt-
jade de effektivt, säger Bjarne 
och delar sedan ut lite mer 
beröm till motståndarna.

– De är totalt sett bättre än 
oss. De är mer samspelta och 

har flera rutinerade spelare. 
Det väger över till deras fördel 
i den här matchen.

Nederlaget med fyra mål 
tillhörde avdelningen lättsmäl-
ta förluster.

– Tjejerna gör en riktigt 
bra match. De kämpar ohygg-
ligt och även vid underläge 5-
2 med bara en minut kvar ger 
alla järnet. Ingen ger upp i det 
här laget och det kommer att 
ge oss många sköna bonuspo-
äng, menar Bjarne.

Jenni Tikkanen är fortfa-
rande skadad och missar även 
nästa match. I lördagens bort-
akamp fanns även premiärmat-
chens hjälte, Sara Simonsson, 
med på frånvarolistan.

– Hon är inte skadad utan 
hade bara för-
hinder, berät-
tar Bjarne 
som hellre 
vill tala om de 
som spelar.

– Särskilt 
när alla gör det så bra!

Nu på lördag väntar obeseg-
rade Stanstad.

– Det ser vi fram emot. 
Hemma är vi också obeseg-
rade.

Så sant så sant.
Surtes mål gjordes av Maria 

Hagelqvist och Eva Ani.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bjarne Wesenlund, årsfärsk huvudtränare för Surte IS innebandy, var trots 
förlusten med klara 6-2 mycket nöjd med tjejernas insats.

Foto: Allan Karlsson

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 11 okt
Olofström – Surte 6-2

"Siffrorna ljuger""Siffrorna ljuger"


