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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Barnvänligt och trivsamt
3:A BOHUS
Fräsch 3:a om 84,5 kvm boarea, Entré-
hall, vardagsrum och kök med matplats 
i öppen planlösning. Bra belägen på vån 
2/6,med hiss. Ca 15 minuters bussfärd 
till Göteborg. Välskött förening med god 
ekonomi. Månadsavgift: 3.213:- inkl. vär-
me, vatten och kabelTV. Pris 850.000:-
eller högstbjudande. Boka visningstid.

NÖDINGE
Vad kan bli bättre än att ha badrocksav-
stånd till badplats samt tillgång till na-
tur och affärer. Ett ljust härligt enplans  
hus om 135 kvm och garage om ca:30 
kvm. Öppen planlösning och underbara 
materielval ger det ni önskar i populära 
Nödinge. ÖPPEN VISNING!! 30/9 
kl 14-15. Pris 2.975.000:-
eller högstbjudande.

Utsikt över Vimmersjön!

BOHUS. VM-bronsme-
daljör för 25 år sedan.

Idag en av eldsjälarna 
i en nybildad boxnings-
sektion i Bohus.

Shadrach Odhiambo, 
brinner fortfarande för 
sporten som gjorde 
honom till rikskändis.

Den mångkulturella fören-
ingen i Ale vill skapa nya 
verksamheter och träffpunk-
ter för ungdomar. I källaren 
på Bohus centrum har fören-
ingen lockat med lite av varje. 
Biljard- och internetcafét som 
länge var den huvudsakliga in-
riktningen har nu ersatts med 
träningsmaskiner och sand-
säckar. Den nya satsningen 
fokuserar på träning och då i 
huvudsak boxning.

– Målet är att försöka hitta 
vad dagens ungdomar vill 
göra. Många är vilsna och 
rastlösa. Jag tror inte någon 
hänger i Bohus centrum fri-
villigt eller för att det är sär-
skilt kul. De har helt enkelt 
inget annat att göra. Alla vill 
inte spela fotboll eller bandy. 
I somras träffade jag Shadrach 
Odhiambo och han var också 
orolig. Vi bestämde oss för 
att försöka starta upp en box-
ningsklubb, berättar initiativ-
tagare Jean Althun.

Tveklöst
Shadrach som är Bohus-
bo sedan många år och ett 
av Sveriges mest kända box-
ningsnamn tvekade inte en 
sekund.

– Nej, att få vara med och 
starta upp en ny verksamhet 
på hemmaplan är oslagbart. 
Boxning har betytt mycket 
för mig och jag vet vilka po-
sitiva effekter det kan ha på 
individer, säger Shadrach 
som tränar två grupper varje 
vecka.

– Det handlar dels om tek-
nikboxning för yngre killar 
och tjejer dels tävlingsbox-
ning.

God uppslutning
Uppslutningen har varit god. 
25-30 ungdomar är nu i trä-

ning och det är inte vilken 
träning som helst. Varje pass 
inleds med en löptur upp till 
Jennylund och tillbaka till 
centrum igen.

– Jag är inte hård, men 
kräver disciplin. För att bli 
en bra boxare är kondition 
nummer ett, säger Shadrach 
som också ser andra syften 
med verksamheten.

– Boxningen ska vara en fast 
punkt för våra medlemmar. 
Här ska gemenskap vara ett 
nyckelord och vi som ledare 
ska vara goda föredömen.

När lokaltidningen hälsar 
på i underjorden gästas fören-
ingen av Bettan Andersson, 
ordförande i Svenska Box-
ningsförbundet, dit Aleklub-
ben nu ska ansluta sig.

– Det här låter väldigt spän-
nande. Jag gillar kombinatio-
nen av mångkulturellt arbete 
och boxning samt att se lo-
kalen och verksamheten som 
en mötesplats för alla ungdo-
mar. Dessutom är det läckert 
att finnas mitt i ett centrum, 
säger Bettan Andersson.

Vad krävs för att lyckas som 
boxningsklubb och inte bli 
ett skott i natten?

– Framför allt är rådet till 
alla nybildade föreningar att 
växa långsamt och sätta rim-
liga mål.

Bettan Andersson är ett 
väletablerat namn i svensk 
boxning, inte bara i egenskap 
av ordförandeskapet i Svens-
ka Boxningsförbundet, utan 
främst för att hon var värl-
dens första kvinnliga boxare. 
1988 var hon första tjej att er-
hålla tävlingslicens.

– Det blev 25 matcher 
under 13 år. En underbar tid 
som har varit värdefull för 
mig, berättar Bettan som fick 

ett kärt återseende när hon 
kom till Bohus.

– Det var faktiskt Shadrach 
som lärde mig att hoppa rep 
för snart 25 år sedan. Jag bör-
jade på allvar precis när han 
var på väg att sluta.

Fostrande skola
Boxning har i många kretsar 
inte bara ansetts som en fysisk 
sport utan också som en fost-
rande skola för vilsna ungdo-
mar.

– I boxning får du möj-
lighet att få utlopp för dina 
känslor, samtidigt som det 
ställs stora krav på uppträ-
dande mot såväl motstånda-
re som domare. Boxning kan 
för många vara en nödvändig 
ventil.

Jean Althun tycker än så 
länge att lokalen fungerar, 
men ser i en förlängning att 
det kommer att krävas bättre 
utrustning och gärna en riktig 
boxningsring för att utveckla 
verksamheten.

– Får vi fäste bland ung-
domarna i kommunen är det 
inget att tveka på. Då måste 
vi försöka hitta lösningar till-
sammans med Ale kommun. 
Det är bättre att ungdomar-
na tränar än att de hänger och 
saboterar i centrum, menar 
han.

Shadrach hoppas att alla 
sysslolösa killar och tjejer 
i Ale letar sig till klubben i 
Bohus centrum. Den forne 
boxningsmästaren, fem SM-
guld, har mycket att berätta. 
1980 var han på samma läger 
som Mike Tyson. Känn på 
den?

– Och tränaren är självklart 
Shadrach OdhiamboShadrach Odhiambo, femfaldig svensk mästare i boxning, är engagerad som tränare i Den mångkulturella föreningen i Ales 

boxningssektion. I onsdags gästades klubblokalen i Bohus centrum av Bettan Andersson, ordförande i Svenska Boxningsför-
bundet.

KNOCK-OUT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SHADRACH "HAMBO" ODHIAMBO
Född: Uganda, kom till Sverige 1976.
Ålder: 53
Meriter: Fem gånger svensk mäs-
tare, VM-brons 1982 i München i lätt 
weltervikt, deltog i OS 1980 och 1984.
Bor: I Bohus.
Engagemang: Ledamot för cen-
terpartiet i Barn- och ungdoms-

nämnden i Ale kommun, tränare för 
Hisingens Boxningsklubb och hjäl-
per nu Den mångkulturella fören-
ingen i Ale att starta en boxnings-
sektion i Bohus.
Bonusfakta: Den första svenska 
landslagsmannen med afrikansk 
bakgrund.

Boxnings-
sektion 
skapas i 
Bohus


