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Boxningsgala – värd att vänta på

Fräck idé! Ale gymnasiums teatersalong förvandlades till en boxningsarena i söndags. Med perfekta förutsättningar för ljud- och ljus blev galan och stadskampen mellan Göteborg och 
Stockholm en fullträff.

– Strömavbrott hindrade inte stadskampen i Ale gymnasium
NÖDINGE. Ett strömav-
brott precis före box-
ningsgalans invigning.

Det blev nästan två 
timmars väntan för 
aktiva och publik.

Men det var mödan 
värt.
Ale Boxningsklubb arrange-
rade i samarbete med Väst-
svenska Boxningsförbundet 
en stadskamp mellan Gö-
teborg och Stockholm. Det 
betyder samtidigt att delar av 
Sverigeeliten fanns på plats.

– Den här tävlingen var 
stor för många år sedan, men 
under tiden som boxningen 
mer eller mindre var ifråga-
satt i Sverige låg den i träda. 
Sedan fyra år tillbaka har vi 
försökt få fart på stadskampen 
igen. Det har blivit bättre för 
varje år och det är en stor ära 
att vi i lilla Ale fick erbjudan-
det att stå som arrangör, säger 
Jean Altun, eldsjäl i Ale Box-
ningsklubb som har sitt säte 
i Bohus.

Han tror att boxningen ge-
nomgår en form av renässans 
och att tävlingar som stads-
kampen kan bidra till ett ökat 
intresse.

– Det skrivs mer och upp-
märksamhet är precis vad 
sporten behöver. Boxning har 
betytt mycket för ungdomar 
som kanske inte alltid har haft 
det så lätt i samhället. Det är 
en sport som också uppfost-

rar ungdomar, säger Jean 
som hoppas att hans fören-
ing kan få ett rejält uppsving 
när Bohushallen står färdig i 
sommar.

– Då ska vi få vår första rik-
tiga boxningsring.

Härlig atmosfär
Stadskampen i söndags ar-
rangerades på ett förträff-
ligt sätt i Ale gymnasiums te-
atersalong. En perfekt vald 
arena, där ljud- och ljustek-
niken bidrog till att skapa en 
härlig atmosfär.

Kampen mellan Göteborg 
och Stockholm slutade med 
seger för huvudstaden, fast 
bara med 5-4.

I pausen bjöds publiken 
på diplomboxning som är en 
variant för de yngre utövarna 
mellan 10-15 år. Här bedöms 
inte antalet träffar, utan do-
marna tittar istället på teknik 
och uppförande i ringen.

Ale Boxningsklubb som 
har 15 tävlingsaktiva boxare 
representerades av Saraar 
Selar, 14, från Nödinge.

Älskar boxning
– Jag älskar boxning. Vi tränar 
tre gånger i veckan och det 
har jag gjort i sju månader nu. 
Inget kan få mig att sluta. Jag 
vill fortsätta utvecklas och 
gärna bli proffs i framti-
den, säger löftet när lokaltid-

ningen träffar honom innan 
matchstart.

Sin motståndare från Gö-
teborg hade Saraar revansch 
att utkräva från, men det gick 
inte domarna med på denna 
gång.

Boxningsgalan inleddes 

med en två timmar lång förse-
ning. Ett strömavbrott med-
förde att tävlingsstarten fick 
vänta, men det var som redan 
nämnts mödan värt.

Till bästa hemmaboxare i 
Göteborg utsågs Assan Nije.
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Inte bara för killar. Fanny Ahlfors, BK Örnen, mötte Ami 
Ramstedt från Hisingen. Fanny vann tjejkampen och blev 
också utsedd till bästa "bortaboxare".

Hemmahopp. Saraar Selar, 14 år från Nödinge, gjorde en stark insats i sin match i diplom-
klassen, men fick se sig besegrad.


