
LEDET. Tre 14-åringar 
med basketdrömmar.

Johan Karlsson, 
Oscar Kaufeldt och Jeff 
Torberntsson är fost-
rade i Ale Basket, men 
satsar nu ambitiöst på 
att bli hjärtat i KFUM 
Göteborg.

– Här är allt väldigt 
seriöst och att få spela 
mot internationellt 
motstånd sporrar, 
säger storskytten, 
Johan Karlsson.

En lång säsong har precis av-
slutats. Det blev mer basket än 

någonsin tidigare. Ale Basket 
är farmaklubb till KFUM Gö-
teborg, vilket gör det möjligt 
för talanger att snabbt slus-
sas vidare till högre nivå. Den 
chansen har definitivt Johan 
Karlsson och Jeff Torbernts-
son tagit i år. Med KFUM 
fick de spela i EYBL (Euro-
pean Youth Basket League). I 
sista omgången som avgjor-
des i Lettland var Johan och 
Jeffs lag omöjligt att stoppa. 
KFUM kvalificerade sig 
därmed till högsta divisio-
nen nästa säsong. Då väntar 
spel i bland annat Ryssland 
och Polen. En eventuell final 

spelas i Serbien.
– Det har varit ett roligt 

äventyr. Det är lärorikt att 
komma utomlands. Riga var 
speciellt, säger Johan Karls-
son.

Det är inte bara internatio-
nellt som Ales baskettalanger 
har rönt framgång. När värl-
dens största basketturnering, 
Göteborgs basketfestival, av-
gjordes på hemmaplan blev 
det finalseger mot rivalerna 
i KFUM Uppsala.

Finalseger
– Vi har slagit dem två gånger 
nu. De är duktiga, men vi är 
bättre, säger Jeff Torbernts-
son som kommer ha basket på 
schemat nästa år.

– Jag har kommit in på 
Nordhemsskolan i Göteborg 
som har en särskild basket-
profil. Eftersom jag vill för-
bättra min snabbhet och 
fysik är det bara träning som 
gäller.

Framtidsdrömmarna 
handlar bara om basket hos 
de tre löftena. Alla hoppas 
att kunna leva på basketen.

– Självklart finns landsla-
get med i drömmen, säger 
Jeff.

Internationellt
I år blev det 35 internatio-
nella matcher. Nästa säsong 
kan det bli upp till 60.

KFUM Göteborgs 14-
åringar tränar fyra gånger 
i veckan, men det är inget 
som belastar.

– Nej, klubben är väldigt 
seriös och har väldigt bra 
tränare. Det är bara roligt, 
menar Johan som har varit 
en av lagets pålitigaste po-
ängplockare.

– Han har Göteborgs 
bästa bössa, avslöjar Jeff.

Att satsningen är seriös 
hänger ihop med klubbens 

målsättning att bli bäst i Sve-
rige.

För att nå sina drömmars 

mål finns inga genvägar.
– Det är bara att träna som 

gäller, säger Oscar Kaufeldt.
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Framgångsrika basketlirare 
från Ale siktar framåt
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Jeff Torberntsson, Oscar Kaufeldt och Johan Karlsson satsar på en basketkarriär. Det sker i 
KFUM Göteborgs regi och är möjligt tack vare ett farmalagsavtal med Ale Basket som är kil-
larnas moderklubb. 

Köp sadel för 5000 kr eller mer, under Juni månad 

-  så bjuder vi på ett 
schabrak med namnbrodyr 

för de begagnade plus stigläder, 
stigbyglar och sadelgjord 

för de nya.

PS! Du vet väl att du får provrida/provhoppa 
alla sadlar direkt i vårt ridhus? 

Diplomerad sadelutprovare nästan alla 
dagar samt utbildad sadelmakare på onsdagar!

Kaffe/té till alla våra kunder 
Hjärtligt välkomna!

Mån-Fre: 12-18 Lör: 10-14
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

www.aleridsport.nu

Den årliga Alekampen 
mellan kommunens hög-
stadieskolor avgjordes tra-
ditionsenligt på Sjövallen i 
Alafors i torsdags. Segrare i 
den prestigefyllda tävlingen 
blev Ahlafors Fria Skola med 
29 poäng, en poäng före 
tvåan Kyrkbyskolan. Trea 
blev Aroseniusskolan med 
22 poäng, fyra Himlaskolan 
med 19,5 poäng och femma 
Bohusskolan med 14 poäng.

– Det blåste lite grann, i 
övrigt fanns inget att klaga 
på. Vädret har ju trots allt 
ganska stor betydelse efter-
som alla grenar genomförs 
utomhus. Vi är nöjda med 
dagen och att vi kan nyttja 

denna plats, sammanfattade 
Per Öiseth, idrottslärare på 
Bohusskolan.

På bilden ses Ahlafors Fria 

Skola i en tät frisbee-match 
mot Himlaskolan. 
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Ahlafors Fria Skola vann Alekampen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


