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FOTBOLL
Träningsmatcher
Vänersborg – Ahlafors 1-2 (0-1)
Mål AIF: Henrik Andersson, Peter 
Antonsson.

Heimer – Ahlafors 1-5 (1-1)
Mål AIF: Peter Antonsson 3, Jihad 
Nashabat, Ali el-refaei.

IFK Trollhättan – Lilla Edet 4-3 
(0-2)
Mål LEIF: Joakim Berg, Martin 
Erlandsson, Marcus Tersing.

Gerdsken – Skepplanda 2-3 (0-0)
Mål SBTK: Joakim Samuelsson 2, 
Johan Lorensson.

Stenkullen – Älvängen 3-0

Önnered – Nol 0-4
Mål: Daniel Claesson 2, Björn Nils-
son, Anders Hedlund.

Nol – FC Ale 5-3
Mål NIK: Jesper Pedersen 2, Peter 
Eriksson, Anders Hedlund, Mattias 
Jackson.

Lödöse/Nygård – Vallen 1-2 (1-1)
Mål LNIK: Andreas Åkerblad.

Division 3 Göteborg, damer
Lindås IBK – Ale IBF 1-3 (1-0, 
0-0, 0-3)
Mål Ale: Sandra Augustsson, 
Angelica Andreasson, Susanne 
Kjällefjärd.
Matchens kurrar: Johanna Fri 
3, Sandra Augustsson 2, Jennie 
Hedberg 1.

Resultat från Ale Basket
Brahe – F95     80-61
Marbo – P96      71-41
Bosna – F97     43-60
Borås – P97       69-33
Högsbo – P95     61-57
Kortedala – F92   42-75
Lidbas – P92     74-71

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 13 par. Medel var 120 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson   159
2. Ole J Jensen/Per Karlsson         143
3. Torsten Johansson/Rune Ögren    142
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  133
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson          133
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch    123
7. Rolf Karlsson/Stig Johansson     121
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BOHUS. Ale-Surte 
Bandyklubbs tränare, 
Urban Aheinen, tvingas 
lämna sitt uppdrag 
redan efter en säsong.

Spelarnas förtroende 
är för svagt för en fort-
sättning.

Nu letar klubben 
febrilt efter en ersät-
tare.

Urban Aheinen kan se till-
baka på ett lyckat bandyår. 
Målet var att leda Ale-Surte 
BK till en topplacering 
i Allsvenskan och i sista 
omgången spelade laget en 
avgörande seriefinal. Med 
det som bakgrund kom 
beskedet om surtetränarens 
framtid överraskande, men 
faktum är att flera spelare 
tidigt signalerat sitt miss-
nöje. För den inre kärnan var 
beslutet att inte förlänga med 
Urban Aheinen ingen nyhet.

Båda parter hade möjlig-
het att bryta kontraktet efter 
ett år och då valde vi att göra 
det, kommenterar Ale-Sur-
tes senioransvarige, Lars-
Erik Einarsson.

Bristande förtroende
Detaljerna kring vad par-
terna inte har varit överens 
om ska stanna internt, men 
att det delvis handlar om ett 
bristande förtroende hos ett 
antal nyckelspelare är ingen 
hemlighet.

Nej, det är riktigt att per-
sonkemin inte har stämt 
mellan Urban och några av 
spelarna, bekräftar Lars-Erik 
Einarsson.

Att säsongen har varit en 
sportslig framgång vägde 
inte över för den årsfärske 
tränaren.

– Vi nådde fram till en 
avgörande match, men med 
handen på hjärtat kan vi kon-
statera att laget egentligen 
bara fått spelet att stämma i 
fem matcher. Det har funnits 
ett missnöje kring hur vi har 
uppträtt på isen och det är 
bara att hålla med om att det 
inte alltid har sett så roligt ut.

Inte bitter
Huvudpersonen själv, Urban 
Aheinen, 31, är långt ifrån 
bitter. Även han betonar att 
beslutet är taget i samför-
stånd.

– Vi är inte överens om 
hur saker och ting bör skötas, 
men det föringar inte den 
fantastiska resa som vi har 

varit med om i år. Sportsligt 
når vi nästan hela vägen upp 
till elitserien och det kan jag 
inte vara missnöjd med. Det 
hade varit roligt att fått vara 
med en säsong till och se 
hur långt det hade räckt. Nu 
väljer klubben att gå åt andra 
hållet och jag kan bara önska 
dem lycka till.

Vad tar du med dig efter 
ett år i Ale-Surte?

– Att det är suveränt med 
en egen bandyhall. Det 
skapar förutsättningar som 
är oslagbara jämfört med 
att spela utomhus där du 
inte vet om det blir träning 
eller ej från gång till gång. 
Personligen har det varit ett 
steg i utvecklingen. Jag har 
lärt mig mycket av hur det 
är att leva i en klubb som är 
på väg framåt, där det finns 
stora krav på både spelare 
och ledare. Jag är helt ärlig 
när jag säger att det har varit 
kul, men visst hade det varit 
ännu roligare om vi kört ett 
år till, svarar Urban Aheinen.

Nej, någon bitterhet går 
faktiskt inte att finna hos 
den vältalige bandytränaren. 
Han tror istället att Ale-
Surte BK är på rätt väg och 
inom ett par år återfinns i 
högsta serien.

Avancemang
Organisationen börjar sätta 
sig och målet vart man ska 
blir allt tydligare. Kan man 
komplettera truppen med 
ytterligare ett par rutine-
rade spelare samt förstärska 
självbilden hos några av de 
befintliga är steget upp inte 
långt borta.

För första gången sedan 
degraderingen uttalar styrel-
sen nu att målet nästa år är ett 
avancemang till elitserien.

– Vi har fått det uppdraget 

av styrelsen och det känns sti-
mulerande. En bra tränare är 
självklart en viktig pusselbit 
och tyvärr måste jag erkänna 
att dessa inte växer på träd. 
Vi ville gärna hitta en kraft 
utifrån som inte har någon 
koppling till varken klubben 
eller spelarna. Vi följer en del 
spår, men har inget klart att 
presentera, säger Lars-Erik 
Einarsson.

Ett av namnen som har 
diskuterats och som klubben 
dessutom har haft ingående 
samtal med är den tidigare 

vänersborgsikonen, Anders 
Uhlin, som dock valde en 
civil karriär. Roger Knöös, 
IFK Kungälvs avgående trä-
nare, har också nämnts.

– Ja, han är ju ledig, men 
står kanske klubben lite för 
nära. Vi får se, säger Lars-
Erik Einarsson.

Nyförvärv?
– Vi pratar med en del 

spelare och har haft besök i 
helgen, men mer än så säger 
jag inte. Det är en tuff kamp 
om nyförvärven. IFK Kung-
älv och Gais konkurrerar 

med oss om i princip samma 
lirare. Kungälv kan locka 
med elitserien, Gais med 
pengarna och vi med en egen 
hall. Vi får se vad som väger 
tyngst.

Per-Anders "Nöne" 
Gustavsson som har agerat 
mentor åt Ale-Surte de två 
senaste säsongerna kommer 
sannolikt inte heller att 
finnas med i klubbens orga-
nisation nästa år.

Ale-Surte BK byter tränare
– Men vem som tar över efter Urban Aheinen är inte klart

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Urban Aheinen fick bara förtroendet som tränare i Ale-Surte under en säsong. I veckan kom 
parterna överens om att gå skilda vägar.                                            Arkivbild: Allan Karlsson

Nol IK:s årliga

Påskafton 3 april
på Nolängens IP  kl 19-21.30

Lotteri, kaffe, fi skdamm, varmkorv.

Kl 19.30 VÄLKOMNA
Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN
Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER
Kl 21.30 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Årsmötet valde 
följande styrelse
Ordförande Kent Hylander
v. ordförande Mats Petterson
Kassör Irené Haaga
Sekreterare Ann-Sofi e Persson
Ledamot Stefan Johansson
Ledamot Magnus Rehn
Ledamot Christian Kjellberg
Ledamot Kjell Harryson
Ledamot Håkan Jönsson
Ledamot Magnus Jonsson
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