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14-17 augusti deltog Ale 
Karate på Sweden Kyo-
kushin Summercamp 2008 i 
Gävle, där Shihan Hasega-
wa 8:e dan från Japan instru-
erade. Med sig hade han sin 
Uchi-Dechi-elev, Sempai 
Takuma, 1:a dan World 
Champion Kyokushin 
Union 2008. Lägret var be-
läget precis invid Dalälven i 
Skaparbyn alldeles utanför 
Hedesunda. 

Under hela lägret hölls 
ett högt tempo med hårda 
träningspass. Första passet 
på morgonen var mellan sex 
och åtta, efter detta var det 
frukost för att sedan följas 

upp med flera hårda trä-
ningspass under dagen. 

Kvällarna användes till att 
ha frågestunder med Shihan 
Hasegawa om Kyokushin 
Karates utveckling i framti-
den och härliga berättelser 
om träning från förr.

Efter att nu ha startat upp 
terminen med ett rejält trä-
ningsläger, så har Ale Karate 
som målsättning att skicka 
tävlande till åtminstone två 
stora tävlingar under hösten, 
Waterpoort Cup i Holland 
och Skandinaviska Mäster-
skapen Kyokushin Union i 
Danmark.

Ale Karate har dragit 
igång nybörjarträning för 
barn på onsdagar, för vuxna 
är det tisdagar och torsdagar 
som gäller. Intagning i båda 
grupperna under hela sep-
tember ut. För den som vill 
komma och prova på är det 
bara att ta med kortärmad 
t-shirt och långa tränings-
byxor till Nolskolans gym-
nastiksal på någon av ovan 
nämnda dagar.        ���

Ale Karate deltog på Summercamp i Gävle

Deltagarna på Sweden Kyokushin Summercamp 2008 
(Shihan Hasegawa längst till höger).

Fyra av Ale Karates duktiga utövare. Från vänster Henrik Jacobsson, Petar Sprem, Kouketsu 
Takuma och Fredrik Grankvist.

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

Lördag 6 september 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

Matchvärd:

AhlaAhlafors IFfors IF vsvs IK OddevoldIK Oddevold

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

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

FOTBOLL

Division 2 västra Götaland
Gunnilse – Ahlafors IF 2-0 (0-0)
Matchens kurrar:  Peter Kihlgren 3, 
Jonny Stenström 2, Daniel Olsson 1.

Division 3 NV Götaland
Gerdsken – Lilla Edet 1-1 (0-0)
Mål LEIF: Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Nygård/Lödöse – Wargön 2-3 (1-2) 
Mål N/L: Tobias Johansson 2.

Hemsjö – Skepplanda 4-1 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkke.
Matchens kurrar: Andreas Larsson 3, 
Christian Rönkke 2, Mattias Othzén 1.
Kommentar: Skepplanda BTK sva-
rade för ett riktigt bottennapp när 
man i helgen tog stryk mot nästjum-
bon Hemsjö. Hemmalaget vann med 
klara 4-1.
– En rejäl missräkning. Vi gjorde 
ingen bra match och stod inte 
upp på det sätt som jag hade hop-
pats, förklarar tränaren, Christian 
Andersson.
På lördag gästas Forsvallen av 
seriesuveränen Vänersborgs IF som 
toppar tabellen med 17 raka segrar.
– En svår uppgift, men vi kommer 
att vara ordentligt revanschsugna. 
Vi är inte slagna på förhand, säger 
Christian Andersson.

Guld till SBTK

Uddamålsförlust för Nygård/Lödöse
LÖDÖSE. Den stora 
publiken hade knap-
past bänkat sig innan 
Wargön prickade in 
första målet. 

Det tog endast 18 
sekunder för Alexander 
Lissborn att överlista 
hemmamålvakten 
Stefan Sandblom. 
Denne Alexander hade 
verkligen siktet rätt 
inställt denna afton, 
då han även blev pappa 
till lagets två övriga 
fullträffar när gästerna 
vann med 3-2 (2-1).

När hemmalaget väl kommit 
över det tidiga baklänges-
målet blev det bättre fart 
på Nygård/Lödöse. Ett par 
rejäla tillbud skapades fram-
för motståndarburen, men 
bollen ville inte in. Istället 
ökade Wargön till 0-2, men 
en stund senare kom 1-2 på 
en frispark som Tobias Jo-
hansson stänkte in i själva 
krysset.

Samme man fick hemma-
publiken att jubla när han i 
början av slutperioden utjäm-
nade till 2-2 på en välplace-
rad straff.

Efter en onödig tabbe 
i hemmaförsvaret återtog 
Vargön ledningen till 2-3. Det 
var en markeringsmiss vid ena 
målstolpen som gästerna ut-
nyttjade. Efter detta svidan-
de baklängesmål hade hem-
malaget ett flertal giftiga till-
bud. Speciellt minuterna för 
slutsignalen var det ett mys-
terium att bollen inte hamna-
de i mål. Hur mycket hem-
maspelarna än sköt tog läder-
kulan på de flesta kroppsdelar 
innan den till slut hamnade i 
ribban. Det hade varit en rätt-
vis utgång för laget om 3-3-

målet hade kommit.
I övrigt var det en just 

och underhållande match 
på Tingevi. Att sedan doma-
ren Mossberg från Trollhät-
tan lyckades få ihop nio gula 
kort och en utvisning är en 
gåta. Inga fula kapningar från 
något håll kunde upptäckas. 
Däremot ingrep inte rättski-
paren då några av gästernas 
spelare värmde upp bakom 
hemmamålet under pågåen-
de match.

PÅ TINGEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Minuterna före slutsignalen hamnade bollen till slut i ribban 
efter rena kanonaden  från hemmaspelarna. Där hängde ut-
jämningen i luften.          Foto: Allan Larson

Genom ett samarbete med KFUM Göteborg så har Ale Bas-
kets killar P-95 möjlighet att få spela ute i Europa. Killarna 
kommer att deltaga i Young Europeen Basket Tournament, 
om de blir uttagna efter den stenhårda gallringen. Som en 
uppstart till YEBT åkte KFUM till Lettland för ett antal mat-
cher. Med från Ale Basket var Johan Karlsson (nr 18). Det 
har gått bra för laget och Johan har börjat alla matcherna. 
Det här är en otrolig möjlighet för Ale Baskets killar att få 
uppleva ett basketäventyr i bästa internationella miljö. Ale 
Basket har planer på att utveckla samarbetet med KFUM, 
vilket ger andra grupper en stor möjlighet att utvecklas och 
få spela internationella matcher.

Samarbete tar Ale Basket ut i Europa

FOTBOLL

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Essunga 4-0 (0-0)
Mål AIK: Anton Thunberg 2, Anders 
Eriksson, Marcus Linder.
Matchens kurrar: Jesper Lindvall 3, 
Anton Thunberg 2, Rikard Claesson.

Stora Mellby – Alvhem 1-2 (0-0)
Mål AIK: Daniel Claesson, Marcus 
Linder.
Matchens kurrar: Jesper Lindvall 3, 
Joakim Lorentzon 2, Anders Eriks-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Latino United 4-1
Kap Verde – Nol 2-2

Division 7 D Göteborg
Surte – Sparta 1-4
Bohus – Säve 1-2

Division 3 Västergötland S, damer
Byttorp – Skepplanda 0-5 (0-1)
Mål SBTK: Linnea Samuelsson 2, Jen-
nifer Thiel, Amanda Errind, Cathrine 
Aronsson.
Matchens kurrar: Cathrine Aronsson 
3, Amanda Errind 2, Threse Madsen 1.

Alekorpen
Älvängens Färg – HIF 5-2
Alebyggen – Hålanda IF  2-3
Lödöse – DaMille/Älv7an 1-8

BORÅS. Grattis säger vi 
till Skepplandas damer!

I söndags bärgade 
laget seriesegern i divi-
sion 3 Västergötland 
Södra.

5-0 (1-0) borta mot 
Byttorp innebar guldju-
bel för de gulsvarta.

På Borås Arena såg SBTK:s 
damer till att fixa årets fjor-
tonde raka seger. Trots att det 
återstår fyra omgångar har 
alelaget skaffat sig ett ointag-
ligt försprång, vilket betyder 
spel i ”tvåan” nästa säsong.

– Det känns naturligtvis 
jättebra. Tjejerna har gjort en 
strålande säsong, säger träna-
ren Stig Persson.

Byttorp höll jämna steg 
med gästerna under den 
första halvleken. Efter paus-
vilan visade dock SBTK sin 
styrka och slutresultatet 5-0 
talar sitt tydliga språk.

– Stundtals spelade vi pro-
pagandafotboll, säger Pers-
son.

Något storslaget firande blev 
det inte efter segermatchen i 
Borås, guldfesten får vänta till 
dess att serien är avslutad.

JONAS ANDERSSON


