
NÖDINGE. Kvantumse-
rien avslutades i tis-
dags kväll.

Med tanke på vädret 
kunde det lika gärna ha 
varit startskottet för 
skidsäsongen.

Svåra förhållanden, 
men löparna gjorde 
ändå sitt yttersta och 
tog sig runt slingan i 
Dammekärr.

Drygt 200 startande räkna-
des in vid premiären av Kvan-
tumserien den 5 oktober. Un-
gefär hälften av dem deltog 
vid tisdagskvällens avslutan-
de tävling, den sjätte i ord-
ningen. 

– Vi kör som planerat. Det 
är ingen idé att ställa in nu, 
förklarade Bengt Börjesson 
i OK Alehof när lokaltid-
ningen pratade med honom 
på tisdagseftermiddagen, för 

att förhöra sig om det skulle 
bli tävling eller inte.

Relativt mycket snö hade 
lagt sig i skogarna kring 
Dammekärr, men spåret läm-
pade sig ändå för gummiskor 
och terränglöpning.

– Det funkade bra trots 
allt, sade veteranen Nicklas 

Tollesson när han kommit 
i mål.

Hemmasonen Tollesson 
blev totaltvåa i herrklassen, 
endast slagen av Daniel Tid-
holm från Sävedalens AIK.

– Formen är bättre nu än 
någonsin tidigare, intygade 
Nicklas.

I pojkar 14-15 blev det 
total Alehofdominans. Karl 
Modig klev upp överst på 
prispallen, tvåa var Colin 
Fransson Lee och trea Jonas 

Thunberg.
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ALAFORS. Om två år 
har Lennart Blomster, 
71, varit idrottsledare i 
50 år.

37 av dem har han 
tillbringat i Ale Basket.

– Det mesta går på 
rutin, säger han – och 
konstigt vore väl annat.
Basketen för en tynande till-
varo rent massmedialt och det 
är få som vet att sporten fak-
tiskt ur ett globalt perspek-
tiv är större än fotbollen. Det 
märks definitivt inte i Väst-
sverige.

– Nej, vi tillhör landets 
sämsta delar när det gäller 
basket. Konkurrensen har 
varit för stor från handbollen 
som alltid har varit stark runt 
Göteborg och på senare år har 
även innebandyn blivit popu-
lär, säger Lennart Blomster 
som oförtrutet kämpar vidare.

Ale Basket har i år 14 lag, 
varav sju är i seriespel. De ren-
odlade seniorlagen har klub-
ben för tillfället lagt ner. Det 
kostar för mycket och enga-

gemanget var svagt. Istället är 
det ungdomsverksamhet för 
hela slanten och den skulle ha 
kunnat vara ännu mer fram-
gångsrik.

– Men tyvärr försvinner 
våra talanger till Göteborg när 
de blir runt 15 år. De söker nya 
utmaningar och vill ha bättre 
träning. Därför har vi valt att 
satsa på ledarutbildning. Kan 
vi utveckla tränare som ung-
domarna känner är riktigt 
bra kan vi kanske få behålla 
dem. Även KFUM Göteborg 
som en del aleungdomar har 
sökt sig till tycker att det vore 
bättre att de stannar och fort-
sätter utvecklas i Ale Basket. 
Alla tar inte plats i Göteborg 
och risken är då att de slutar 
när konkurrensen blir för tuff, 
berättar Blomster.

Ale Basket har sitt huvud-
säte i Ledethallen där även 
ett mindre kansli har upprät-
tats. En del lag tränar också i 
Älvängens kulturhus.

– Från början var vi en 
Skepplandaklubb och vi var 
inte glada när vi kastades ut 

från den hallen och hamnade 
i Ledet, men faktum är att det 
var då den stora utvecklingen 
kom. Vi gick från 75 medlem-
mar till 200. Ett mer centralt 
läge gjorde att fler sökte sig till 
oss, säger Blomster.

En kort sejour i Nödinge 
gav också mersmak.

20 olika nationaliteter
– När Bohushallen är klar tror 
vi att innebandyn kommer att 
flyttas dit. Det kan medfö-
ra att vi får arrangemangstid 
i Ale gymnasium. Det skulle 
betyda mycket. I Nödinge 
finns det många basketorien-
terade nationaliteter som vi 
skulle kunna fånga upp. Det 
gjorde vi ett tag och även idag 
har vi en kulturell mångfald. 
Som mest hade vi 20 olika na-
tionaliteter i klubben, så Ale 
Basket bidrar starkt till en för-
bättrad integration i kommu-
nen.

Ledethallen är bra för trä-
ning, men när det vankas pu-
blikmatcher är den inte lika 

lämplig.
– Vi har en idé om hur det 

skulle gå att tillföra hallen en 
läktare, men jag vet inte om vi 
vågar visa den för kommunen. 
Vi har också en skiss på hur 
kansliet skulle kunna utveck-
las med en mindre tillbygg-
nad, men allt är ju också för-
knippat med kostnader, avslö-
jar Blomster.

Det är som sagt liv i basket-
föreningen i Ale och så ska det 
fortsätta vara även i framtiden. 
Klubben har precis startat ett 
ungdomsråd, där två repre-
sentanter från varje lag sitter 
med.

– Syftet är att de ska snacka 
ihop sig om sådant som de vill 
förändra och kanske genomfö-
ra. Vi vill skapa ett forum där 
ungdomarna vågar prata. På 
sikt hoppas vi att detta lägger 
grunden för framtida styrelse-
ledamöter.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE BASKET
Grundad: 1973 (då hette föreningen 
Garnvindans Basket, men bytte namn 
efter kommunsammanslagningen 
1974)
Antal medlemmar: 200
Ordförande: Niklas Svensson
Antal lag: 14, varav sju i seriespel. 

DU25 (damer under 25 år), F-95, F-97, 
F-98-99, F-99, F-00, F-01, F-02, HU18 
(herrar under 18 år), P-95-96, P-97, 
P-99, P-00-01, P-02-03.
Hemmahall: Ledethallen (kansli) och 
Älvängens kulturhus.
Hemsida: alebasket.se

Ungdomsverksamheten blomstrar

Skidföre när Kvantumserien avslutadesavslutades
– Dammekärr snötäckt när terränglöparna gav sig iväg

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Tidholm, Sävedalens AIK, blev totalsegrare i herr-
klassen. Tvåa blev hemmasonen Nicklas Tollesson och trea 
Mikael Eriksson, Hälle IF.

Pojkar -99 i Ale Basket svarade för ett bra helgsammandrag 
med en seger och en förlust.

I Västsverige är basketsporten sjätte alternativet när ung-
domar får välja, i Stockholmsregionen är det alternativ två.

Totalsegraren i flickor 7, Julia Svennblad, tillsammans med 
silvermedaljörskan Elin Flakberg, IFK Göteborg, och Malin 
Prytz, Skepplanda, som knep bronset.

I den yngsta klassen, pojkar 
7, gick guldet till Alehofs 
David Eriksson.

Älvängen 
Kulturhus 

21 oktober
Div 3 A herr 12.30 

ALE HF-HISINGEN/BACKA

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Div 4 A Dam 18.00 
ALE HF-SÄRÖKOMETERNA ALVHEM. 240 000 euro 

eller drygt 2,2 miljoner 
svenska kronor.

Så mycket var tred-
jeplatsen värd i Singa-
pore Open, som Rikard 
Karlberg säkrade med 
en eagle på det sista 
hålet.

– Jag är så jäkla lyck-
lig, säger Rikard till 
Golf.se.

Rikard Karlberg, Ale GK, säk-
rade i söndags natt sin störs-
ta prischeck hittills i karriären. 
Tredjeplaceringen innebär 
att han har Europatourkor-
tet inom räckhåll. Nu är han 
alldeles i närheten av den ma-
giska gränsen, topp 115, där 
gränsen dras för fullt tourkort. 

– Det är bara att ta fram 
hungern som man har inför 
tävlingar. Jag får försöka ladda 

och sen bara acceptera vad 
som kommer, säger Rikard 
till Golf.se.

Adam Scott, Australien, 
vann Singapore Open på –17. 
Han var tre slag bättre än 
tvåan Anders Hansen, Dan-
mark, och fyra slag före Rikard 
Karlberg, som delade tredje-
platsen med Graeme McDo-
well.
JONAS ANDERSSON

Rikard Karlberg trea i Singapore och två miljoner rikare

Lennart Blomster, eldsjäl i Ale Basket sedan 37 år tillbaka. 
Idag är han kassör och ledare för ett av ungdomslagen.

Rikard Karlberg blev trea Rikard Karlberg blev trea 
i Singapore Open och 240 i Singapore Open och 240 
000 euro rikare.000 euro rikare.

– Nu har Ale Basket eget ungdomsrådsråd


