
BOHUS. Det mesta 
handlar om spel och 
idrott i Urban Ahei-
nens liv.

Han är delägare i en 
travhäst, oddschef på 
NordicBet och ny trä-
nare för Ale-Surte BK.

– Jag är en komplett 
sportidiot, bekräftar 
han.

Filipstadssonen må vara täm-
ligen ung för att basa över 
Ale-Surtes seniorlag, men 
trots sina blott 30 år har han 
redan provat på de flesta rol-
lerna. Han har till och med 
varit på väg mot en domar-
karriär.

– Som tur var tänkte jag 
om. Istället gick jag elitträ-
narutbildningen där jag kom 
i kontakt med Per-Anders 
"Nöne" Gustafsson. Det 
är väl tack vare honom som 
jag är här, säger Urban Ahei-
nen.

Han kommer närmast från 
Mölndal, där han varit ytterst 
ansvarig i tre år. Fast bandy-
karriären började som för 
många andra med bandysko-
la som fyraåring.

– Hemma i Filipstad är 
bandyn stor, men det är ont 

om jobb så därför flyttar 
många därifrån ganska tidigt. 
Det finns i princip två alter-
nativ, antingen tar du jobb 
hos OLW eller Wasa – alter-
nativt drar iväg och provar 
lyckan någon annanstans. Jag 
flyttade till Lysekil och där är 
ju bandysporten så utbredd... 
Men jag träffade en sportto-
kig tjej från Mölndal och då 
föll bitarna på plats, berättar 
Urban Aheinen.

Att bejaka Ale-Surtes för-
frågan om ett tränarupp-
drag i klubben var inte sär-
skilt svårt.

– Det har varit på gång ti-
digare, men då har det fun-
nits praktiska hinder. Att få 
komma till en anrik klubb 
som Ale-Surte är väldigt 
stiumerlande. Deras sats-
ning med hall och "Nöne" 
som mentor kan leda till en 
ny storhetstid, säger Urban 
Aheinen.

"Västkustbandy"
Hur bandy ska spelas har han 
klara åsikter om och det kan 
bli en del förändringar för 
han är i grunden inte särskilt 
förtjust i det han kallar för 
"Västkustbandy".

– Jag har alltid tyckt att 
lagen i Västsverige spelar 
ostrukturerat. Det hänger 
kanske ihop med att väder-
leken har gjort det svårt att 
spela på ett mer normalt sätt. 
Det har mest handlat om 
bonka lyror med inställning-
en "går det så går det", säger 
han och utvecklar sitt reso-
nemang:

– Jag vill att vi ska vårda 
bollen mer. Det är roligare 
att spela med boll än utan. Vi 
måste inte vinna med 15-2. 
En stabil 3-0-seger kan vara 
minst lika bra. Ale-Surte ska 

bli ett spelande lag med en 
trygg defensiv.

Hallen och "Nöne" var två 
viktiga pusselbitar för Urban 
Aheinen.

– Att kunna få ta del av 
"Nönes" erfarenheter är 
ett stort stöd. Dessutom är 
Göran Adolfsson och Johan 
Larsson överens med mig hur 
vi vill att laget ska spela. Det 
känns också bra. Överhuvud-
taget är jag imponerad över 
organisationen. Det finns 
otroligt många goa gubbar i 
och runt Ale-Surte.

Inför årets säsong har 
klubben dragit lärdom av 
vad som hände i fjol. I prin-
cip hade laget redan spelat en 
serie innan den riktiga serien 
startade.

– Spelarna blev mätta. Du 
måste längta till matcherna 
och vi har dragit ner på an-
talet träningsmatcher jäm-
fört med i fjol, berättar Urban 
Aheinen.

Han är precis som alla 
andra inne på att det blir en 
tuff serie, men flera lag som 
kommer att utmana om den 
åtråvärda förstaplatsen.

– Gais har värvat tungt 
och ser ut att få ett kanonlag, 
men jag varnar också för Lid-
köpings AIK som har något 
stort på gång. Min "under-
dog" är Boltic som har en 
härlig inställning. De tittar på 
klubbmärket och sen slåss de 
som djur. Det blir inga lätta 
matcher i Värmland, menar 
Urban Aheinen.

Cupen i Ale Arena ser alla 
i Ale-Surte, inklusive tränare 
Aheinen, fram emot.

– Det blir till att börja med 
tre riktigt bra matcher i grup-
pen där vi hoppas att den sista 
mot Kungälv på lördagkväll 
ska bli avgörande. Det hade 
varit roligt att spela inför en 
välfylld arena i en match som 
gäller lite – och mot Kungälv, 
säger han.

Vad är oddset på att Ale-

Surte vinner cupen?
– Jag tror inte det finns 

något vinnarodds på oss... I 
så fall behöver vi troligtvis slå 
två elitserielag och det är vi 
nog inte mogna för.
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ALE-SURTE BK
Nya: Fredrik Rexin, Ljusdal, Lasse 
Karlsson, Hammarby, Alexander 
Wetterberg, Motala, Martin Gustafs-
son, Frillesås, Thomas Andersson, 
Mölndal.
Förluster: Anders Pettersson, 
Mikael Fischer, slutar.
Tränare: Urban Aheinen, huvudträ-
nare, Göran Adolfsson, ass, Johan 
Larsson, lagledare. Per-Anders 
"Nöne" Gustafsson mentor.

Vill gärna se Ale-Surte trava vidare
– Hästägare, Urban Aheinen, 
har tagit över rodret

URBAN AHEINEN
Ålder: 30
Bor: Mölndal
Familj: Sambo och nybliven pappa.
Yrke: Svensk oddschef på NordicBet.
Seriefavoriter: Gais och Lidköping.
Cupfavorit:
Som tränare: Strukturerad och 
disciplinerad.
Målsättning: "Vi ska vara med i 
toppen. Det kommer bli stenhårt 
och stå mellan fem lag, varav vi ska 
vara ett". 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Urban Aheinen är ny tränare för Ale-Surte BK. Han beskriver sig själv som en komplett sportidiot och faktum är att han har 
provat på de flesta idrotterna såsom hockey, pingis, badminton, fotboll och golf. Det blev dock bandyn som segrade.
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