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Välkommen till Sjövallen!Välkommen till Sjövallen!
Division 2 Västra Götaland

Lördag 17 maj kl 15.00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Matchvärdar:

AhlaAhlafors IFfors IF vsvs GunnilseGunnilse I ISS
Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg

Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 
10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Match-

värdarna

delar ut 

godis till 

alla barn!

NÖDINGE. Ales första 
boxningsgala tillhör nu 
historien.

Ale Mångkulturella 
förening arrangerade 
under ledning av ex-
bronsmedaljören från 
VM 1983, Shadrach 
Odhiambo tio boxnings-
matcher i Ale gymna-
sium.

– Boxning är mer 
än en sport, den fost-
rar människor, säger 
Shadrach efter sönda-
gens lyckade gala.

Boxningsgalan vände sig till 
ungdomar, främst nybörjare 
och diplomboxning, vilket 
innebär att inga hårda slag får 
utdelas. Det handlar istället 
om att glida undan och mar-
kera sina slag. Huvudmat-
chen mellan Amir Smesen 
från Hisingen BK och Mersu-
din från Kungälvs BKM i 75 
kilosklassen bjöd däremot på 
rena bombardemanget. För 
den som gillar den tuffare 
och hårdare boxningen blev 
matchen en höjdare. Boxarna 
hade mötts två gånger tidi-
gare med varsin seger.

– Därför är det laddat till 
tusen när de möts. Ingen vill 
ge sig. Det här är både tuffa 
och skickliga boxare, men 
det blir mest brottning när 
det gäller så mycket prestige, 
säger Shadrach som känner 
båda boxarna från sina enga-
gemang i klubbarna.

– Mersudin har varit och 
tränat hos oss i Bohus, men vi 
kunde erbjuda tillräckligt bra 
sparring.

Huvudmatchen vanns av 
Mersudin som också utsågs 
till bästa ”bortaboxare”.

Det kan Ales nya boxnings-
klubb kanske göra i framti-
den. Sektionen i Ale Mång-
kulturella förening växer. 
Idag finns det cirka 15 aktiva 
boxare i Bohus. För en del av 
dem var det debut i ringen i 
söndags. Ida Jacobsson, 18, 
från Surte gjorde sin första 
tävlingsmatch mot Stina 
Eriksson från Stenungsund. 
Det var för övrigt inte bara 
Idas första match, det var 
galans och hela Ale kom-
muns första tävlingsmatch. 
Domarna gav dessvärre 

gästen från Stenungsund 
samtliga röster, men debu-
tanten deppade inte.

– Nej, det var väldigt ner-
vöst men jag gör hellre en 
bra match och förlorar än en 
dålig och vinner. Boxningen 
kändes okej. Jag har mycket 
kvar att lära, men det visste 
jag redan innan, berättar Ida 
Jacobsson.

I boxningsgalan som 
sponsrades av Vakna-fonden 
deltog sex Aleboxare. Det blev 
seger för en av dem, Robin 
Andersson, som också utsågs 
till bästa hemmaboxare. Han 

imponerade till och med 
på sin meriterade tränare, 
Shadrach Odhiambo.

– Robin har ett härligt 
sjävförtroende. Det här var 
hans tredje match och han är 
fortfarande obesegrad, så han 
lär inte bli sämre efter det 
här, log Shadrach nöjt.

Galan lyckades fylla läk-
tarna till en tredjedel och 
arrangemangets professio-
nella utförande gjorde ingen 
besviken. Därför blir det 
säkert ett återtåg den dagen 
det återigen vankas boxning 
på hemmaplan.

– Vi hoppas kunna fortsätta 
utveckla verksamheten. Box-
ning är en viktig ingrediens 
i samhället eftersom det inte 
bara är en sport, utan också 
en aktivitet som fostrar ung-
domar. Vi talar mycket om 
disciplin, respekt och hänsyn, 
understryker Shadrach.

Fotnot: Deltagande boxare från Ale 
MKF var: Ida Jacobsson, Mikael Das-
kalow, Anton Pitsinki, Robin Anders-
son, Charlie Kagnethe och Jonny 
Saariranta.

PÅ BENEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boxningsgala slog väl ut

Jonny Saariranta i U64 kg får råd av Shadrach Odhiambo.Jonny Saariranta i U64 kg får råd av Shadrach Odhiambo.

Ida Jacobsson, Ale MKF, 
gick på en propp i debut-
machen men för övrigt gick 
det bra.

– Shadrach Odhiambo stortrivdes

Anton Pitsinki, Ale MKF, mötte Brian Kabera från Angered 
BC i klassen U60 kg.

Bästa hemma- och bortaboxare, Robin Andersson Ale MKF 
och Mersudin från Kungälvs BKM.

FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Mattias Skånberg 3, 
Daniel Olsson 2, Jonny Stenström 1.
Mellerud 4 +4 10
Fässberg 4 +4 9
Varberg 4 +2 7
Kinna 4 +2 7
Jonsered 4 +2 5
Ahlafors IF 4 +2 5
Gunnilse 4 +1 5
Utsikten 4 0 5
Oddevold 4 -2 5
Annelund 4 -3 4
Laholm 4 -2 3
Lärje/Angered 4 -7 0

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – FC Ale 2-0 (0-0)
Mål AIK: Jimmy Lindén, Daniel Claes-
son. Matchens kurrar: Daniel Claes-
son 3, Rikard Claesson 2, Krister 
Nilsson 1. Matchens kurrar FC Ale: 
Viktor Mellqvist 3, Erik Nilsson 2, 
Robin Edvaldsson 1.

Från ett läge till ett annat

svenskfast.se

Jag hjälper 
dig med din 
bostadsaffär.

ALEBUTIKEN
Ale Torg 12

Tel. 0303-74 90 00
sf.ale@svenskfast.se

Erik Boström
Registrerad Fastighetsmäklare

ALEBUTIKEN
Tel. 0303-74 90 06
Mob. 0703-01 35 15
erik.ale@svenskfast.se


