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DAGS FÖR 
DÄCKBYTE
Lördagen den  6 april hjälper vi dig att skifta till Sommarhjul 
för endast 100 kr om du har eller tecknar Volvokort. I både 
Lilla Edet, Stenungsund och Hardesjö Bil Älvängen.

100kr
Ord.pris 250:–

VI BJUDER PÅ FIKA

Lördag den 6 april
Vi ses mellan 10-14
Varmt välkomna

PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

Personlig 
Service-
tekniker

Förlängd 
Volvo
Assistans

Fria  
uppdateringar

Min Volvo24-timmars
telefon-
service

Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 3,8 – 10,7. CO2 g/km: 99 - 249 (C30 DRIVe man – XC60 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Reservation för slutförsäljning. 

VOLVO SERVICE 2.0
SERVICE FR. 1.995:-

 
 

Vi hjälper dig att hitta rätt däck till din bil

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

NYA SOMMARDÄCK?

Continental, (195/65R15)     995:-
Michelin, (205/55R16)  1.225:-
Michelin (205/60R16)  1.680:-

RENAULT MENY
SERVICE FR. 1.495:-SERVICE FR. 1.495:

Bilarna på bilderna kan vara extraut

Hardesjö/ Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79

www.hardesjobil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 00

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 00 60

www.stendahlsbil.seSERVICE CENTER

CoCCCCCCCCCCCCC

BE
ING
Du alltid får bonus när du betalar med Volvokort.

BOHUS. Efter fem år i 
division ett tvingades 
Surte IS IBK dra sig ur 
efter säsongen 2010.

Truppen bedömdes 
för osäker och klubben 
fi ck starta om i division 
fyra.

Nu är Surtes damer 
tillbaka i division två 
och återtåget har gått 
i rasande fart med bara 
en enda förlust på två 
säsonger.

Daminnebandyn har börjat 
koka i södra Ale – igen! Surte 
IS IBK är återigen på fram-
marsch med ett delvis nytt, 
ungt och talangfullt lag. 
Sedan omstarten i division 
fyra förra året har laget bara 
förlorat en match och spelat 
en oavgjord – resten är segrar 
– ofta med utklassningssiff-
ror. Kvar från framgångs-
åren i division ett finns bara 
Carolina Björkner, Sofie 
Karlsson, Linda Karlsson 
och målvakten Lisa Pers-
son. 

– De har utgjort ryggraden 
och betytt otroligt mycket 
för vår snabba comeback. 
Våra yngre tjejer har fått tid 
på sig att växa in i seniortrö-
jan. Samtliga har dessutom 
sagt att de vill fortsätta spela 
även i tvåan. Det känns själv-
klart väldigt bra, säger trä-
nare Tommi Pasanen.

Det som har imponerat 
mest sedan återstarten är 

klubbens förmåga att slussa 
in unga spelare i seniorsam-
manhang. Natalie Hjert-
berg och Katja Kontio är 
blott 14 respektive 15 år 
gamla och redan tongivande 
spelare i A-laget. 

– Vilka tjejer, utbrister 
Pasanen. De är båda unika 
talanger, men helt skilda spe-
lartyper. Natalie är den tak-
tiska perfektionen och Katja 
är teknikern som kan göra 
vad som helst. Natlie gör allt 

som en tränare drömmer om 
och Katja underhåller publi-
ken.

Samtidigt finns det skäl 
att sätta ett frågetecken för 
Surtes tunna damtrupp, 
vilket gör det nödvändigt att 

ständigt lita på de yngre för-
mågorna.

– Jag känner ingen oro. I 
år har vi varit helt beroende 
av våra ungdomar, men nu 
är de så bra att jag ser dem 
som ordinarie damlagsspe-

lare även om de knappt har 
fyllt 15 år. Till nästa säsong 
hoppas vi dock kunna för-
stärka truppen med ytterli-
gare sex till sju spelare. Tele-
fonen går varm. Det finns 
ett stort intresse att spela 
för Surte IS IBK, avslöjar 
Tommi Pasanen.

Någon rädsla för att ta 
klivet upp i division två 
känner inte klubben. Två 
solklara seriesegrar vittnar 
om att kunnandet i laget 
ligger på minst division två 
nivå.

– Vi vann ju dessutom 
reservlagsserien, där vi bara 
möter lag från tvåan. Jag 
tror inte att vi står som serie-
segrar även nästa år, men jag 
skulle inte bli förvånad om vi 
tillhör den övre halvan, spår 
Pasanen.

Linda Karlsson svarade för 
en mycket stabil säsong och 
slutade tvåa i seriens poäng-
liga. Linda gjorde hela 28 mål 
på 17 matcher. Ett tråkigare 
besked gäller kämpen Malin 
Eriksson som har försökt 
komma tillbaka efter skada. 
Det blev fyra A-lagsmatcher 
i år, men nu sätter kroppen 
stopp. 23-åringen som bland 
annat har ett U-VM-silver 
tvingas lägga klubban på 
hyllan. Hon debuterade för 
Surte IS redan som 13-åring.

– En förlust på två år imponerar
Surte IS innebandy klara för damtvåan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Natalie Hjertberg och Katja Kontio, 14 respektive 15 år gamla, har varit tongivande spelare i Surte IS IBK:s damlag som efter 
seriesegern i division tre nu får avancera ytterligare ett steg.


