
2009  |   vecka 45  |   nummer 39  |   alekuriren 23SPORT

Nödinge • Tel 0303-960 96

Välkommen till vår Fullserviceverkstad

Ekonomiservice
– olja, fi lter, genomgång av vätskor 
samt övrig kontroll. 999:-

Gäller standardbilar.

n!
58% 
rabatt!

55% 
rabatt!

Heta priser
på vinterdäck!

Vinterdäck, 195/65 R15
Hankook 730, dubbfritt

Kompletta vinterhjul 
till Sveriges mest sålda bil, Volvo V70

4 st Hankook 205/60 R16, 
dubbfritt, med plåtfälg  

6.599:-
Ord listpris: 11.430:-

Du tjänar 4.831:-
4 st Premium Gislaved Nordfrost 5, 
dubbat, på alufälg

9.199:-
Ord listpris: 16.600:-

Du tjänar 7.401:-

Våra erbjudanden gäller vid förbeställning. 
Leverans två gånger i veckan.

Just nu 

799:-
Just nu 

1.199:-

Premium Gislaved 
Nordfrost Dubbat

Vid däckskifte (200:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

Begagnade vinterdäck 195/65 R15 dubb/dubbfritt

2.000:- 
inkl montering
Det fi nns även ett par uppsättningar till 

Saab 9-5 med 205/65 R15.

1.500-2.500:-
per uppsättning

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning

BOHUS. En lång försä-
song är över.

På lördag är det änt-
ligen seriepremiär för 
Ale-Surte BK borta 
mot Motala.

Förhoppningsvis 
gäller den gamla 
devisen att ett dåligt 
genrep ger en bra pre-
miär.

Säsongens sista tränings-
match i Ale Arena är inte 
mycket att skriva hem om. 
Norska Solberg vann med 3-
2 och Surtetränaren, Urban 
Aheinen, sammanfattade 
drabbningen på ett tydligt 
sätt.

– En skitmatch, en riktigt 
riktigt dålig match. Inget 
annat!

Genrepet präglades mest 
av tekniska och individu-
ella misstag. Må så vara att 
Solberg varvat upp genom 
att matcha laget mot elit-
seriemotstånd ibland annat 
Svenska cupen.

– Visst är Solberg bra, men 
vi var riktigt dåliga och det är 

bara vår prestation som vi har 
fokus på just nu. Vi lägger 
den här matchen bakom 
oss och gläds åt att allvaret 
börjar. Det ska bli kul med 
seriespel och matchen mot 
Motala lockar redan, säger 
Urban Aheinen.

Superkoll
Premiärmotståndet har han 
superkoll på.

– Och bättre blir det. Jag 
har ett antal kontakter i och 
runt Motala som har lovat 
att ge oss de sista avgörande 
detaljerna i slutet av veckan. 
Så vitt jag kan bedöma blir 
det en otroligt jämn serie 
där just Motala får gälla som 
favoriter. De kommer från 
elitserien och har gjort bra 
resultat under försäsongen, 
summerar Urban Aheinen.

Med nyförvärv som Lasse 
Karlsson, Fredrik Rexin och 
nu senast Johan Malmqvist 
från Villa-Lidköping är det 
många som förväntar sig en 
Surtevinter.

– Det förstår jag, men 
det kan ta längre tid än man 
tror att spela ihop ett nytt 

lag. Glöm inte heller att vi 
är flera nya runt Ale-Surte. 
Hela organisationen behöver 
tid för att sätta sig. Självklart 
tror även jag att vi ska vara 
med i toppen, men hur långt 
det räcker vågar jag inte gissa, 
säger Urban Aheinen.

Utmärkta förberedelser 
med träning på stor is sedan 
augusti är tunga argument 
i början på säsongen, men 
de sista veckorna har störts 
av skador och sjukdomar på 
flera spelare.

– Jag tycker inte att det har 
varit optimalt och i dagsläget 
vet jag inte riktigt vilka spe-
lare som är tillgängliga till 
premiären.

Årets utropstecken
En som är skadefri och som 
redan har motsvarat alla 
förväntningar är Kalle Ahl-
gren.

– Där har du årets utrops-
tecken. Han blev i år också 
utsedd till lagkapten, ett 
ansvar som han har tagit på 
största allvar. Kalle har växt 
enormt och han har inte nått 
toppen än. Han har alla möj-

ligheter att fortsätta sin posi-
tiva utveckling, menar Urban 
Aheinen.

För att vintern ska gå i 
Surtes färger krävs att defen-
siven fungerar.

– Så är det väl för alla lag, 
men vi har valt att prioritera 
försvarsarbete i år. Kan vi 
hålla nere siffrorna bakåt blir 
vi farliga eftersom vi har en 
suverän bredd av målskyttar. 
Vi kommer att kunna göra 
mycket mål, säger Urban 
Aheinen och syftar självfallet 
på Lasse Karlsson, Johan 
Grahn, Fredrik Rexin samt 
nämnde Kalle Ahlgren.

Vågar du tippa serien?
– Som sagt det blir jämnt. 

Motala får räknas som serie-
favoriter. Vi och Gais är med. 
Sedan varnar jag för Boltic. 
Där är en dark horse som har 
vaknat till liv. De slog Gais i 
genrepet…

Efterlängtad serie-
premiär för Ale-Surte
– Möter favoriten Motala på lördag

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Urban Aheinen tror på en jämn allsvensk södergrupp. Favoritskapet ger han till Motala som Ale-Surte möter redan på lördag 
i årets premär.


