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Helgen den 16-17:e 
april så var Ale Karate iväg 
på Kyokushin Rengokai 
European Championship 
i Szeged i Ungern, repre-
senterade av Sensei Petar 
Sprem samt Nermin Meh-
medagic tillsammans med 
Senpai Kevin Wiklund från 
Gävle.

Petar tog förstaplatsen i 
seniorklassen -90kg efter att 
ha dominerat finalmatchen 
mot en Ungrare som hade 
hemmapubliken med sig. 
Nermin, som var den yngsta 
tävlande på hela EM, kom 
på fjärde plats av 20 tävlande 
i -70 kilosklassen, där han 
i första matchen knockade 
sin motståndare i förläng-
ningen. Sista matchen job-
bade han riktigt hårt och 
bra, men förlorade tyvärr 
i andra förlängningen på 
poäng.

Senpai Kevin Wiklund 
slutade även han på fjärde 
plats efter att ha förlorat mot 
den blivande Europamästare 
i -90 kg. Kevin kommer från 

Wiklund Dojo i Gävle. Ale 
Karate och Wiklund Dojo 
har ett stort samarbete när 
det gäller läger, träning och 
att åka på tävlingar.

Sweden Kyokushin 
Union hade ett vårläger 
helgen den 29/4-1/5 i Räv-
landa vilket var inriktat mot 
Kumité (fighting) för junio-
rer i första hand. På lägret 
fanns cirka 130 tränande 
från en mängd klubbar väl 
sprida över landet, både 
Lund, Gävle och givetvis 
flertalet från Göteborgsom-
rådet.

Fredagen började med ett 
bra uppvärmningspass sedan 
fortsatte det på lördagen 
med tre pass, som blev hår-
dare och hårdare ju längre 
dagen gick. Lägret avsluta-
des med en juniortävling på 
söndagen där, Ale Karate 
Club lyckades få med sig tre 
guld, tre silver och två brons.

Tidigare under säsongen 
var Ale Karate i Nagoya, 
Japan och deltog i All Japan 
Masters Tournament, där 

Sensei Petar Sprem kom fyra 
i seniorklassen och Fredrik 
Grankvist tvåa i tungvikt.

❐❐❐

Stora framgångar för Ale Karate
– Petar Sprem EM-mästare

Petar Sprem från Ale Karate 
tog guld i seniorklassen 
90 kilo när EM avgjordes i 
Ungern.

KUNGÄLV. Sollentuna 
fick ge vika i semifina-
len, men Svedala blev 
för svåra i volleyboll-
finalen för Kungälvs 
U-19-tjejer.

Fast Ida Vehmanen, 
16 år från Hålanda, hit-
tade inga fel på silver-
medaljen.

– Jag tror det var min 
lyckligaste dag, säger 
hon några dagar efter 
dramatiken.

Ida Vehmanen spelar för 
Kungälvs Volleybollklubb 
och har gjort det i nästan hela 
sitt liv. Hon började vid sju års 
ålder och har sedan dess varit 
fast. Att hon redan förra året 
som 15-åring fick vara med de 
äldre tjejerna och spela U-19-
SM vittnar om hennes talang. 
Likaså att hon är bofast i 
Kungälvs damlag som i år tog 
klivet upp i Superettan.

– Det har varit en fantas-
tisk säsong, riktigt skoj, säger 
Ida Vehmanen när lokaltid-
ningen ringer upp.

Framgången i U-19-SM 
var grädde på moset. Trots att 
Kungälv hade svårt att få ihop 
spelare lyckades man skapa ett 
näst intill oslagbart lag. Efter 
en dramatisk semifinal mot 
klassiska Sollentuna väntade 
final mot omöjliga Svedala.

– De har vunnit fem år i 
rad och var helt enkelt för bra. 
Det är inget som grämer oss. 
Vi gjorde ett strålande final-
spel och drabbningen med 
Sollentuna var höjdpunkten. 
Det var en strid in i det sista 
men vi vann, berättar Veh-
manen.

Tjejernas U-SM-silver är 
Kungälvs Volleybollklubbs 
första medalj på 30 år.

– Det var en stor dag för 
klubben och jag det var min 
lyckligaste dag hittills. Vi har 

kämpat för den, säger Ida 
Vehmanen som tar sig till 

Ida Vehmanen, 16, var en viktig kugge i Kungälvs Volleybollklubb som vann silver i USM-19 i Katrineholm.

– Ida Vehmanen en 
allround volleybolltalang

Kungälv fyra gånger i veckan.
– Det blir en hel del buss, 

eftersom jag dessutom stude-
rar i Göteborg.

Att det blev volleyboll 
tackar hon sin mamma för. 
Hennes bästa väninna är trä-
naren Annika Sjöberg, känd 
för aleborna som sektorchef 
för Utbildningsnämnden.

– Ida är en väldigt trä-
ningsvillig och lojal spelare 
som har utvecklats enormt 
de senaste två åren. Hennes 
styrka är flexibiliteten som 
gör att hon behärskar två 
olika positioner, dels som 
center dels som spiker. Hon 
kan byta mitt under pågåen-
de match, dessutom har hon 

en imponerande träningsnär-
varo med tanke på avståndet, 
säger Sjöberg i en kommen-
tar.

För Idas del är det inte 
bara engagemanget som spe-
lare som lockar henne till vol-
leybollen i Kungälv. Hon är 
ledare också.

– Jag har hand om en 
ungdomsgrupp födda 1997-
2000. Det är ett roligt upp-
drag och tränarbanan kan jag 
tänka mig att fortsätta med, 
säger Ida Vehmanen som 
numer har en silvermedalj 
hängandes över sängen.

IDA VEHMANEN
Ålder: 16, fyller snart 17…
Bor: Hålanda
Gör: Läser Samhällsprogrammet 
inriktning ekonomi i Göteborg
Andra intressen: Kompisar
Viktigaste ägodel: ”Mina idrotts-
skor”.
Om tio år: ”Då är jag tränare i vol-
leyboll och spelar förhoppningsvis 
fortfarande”.
Om det inte blivit volleyboll: ”Jag 
valde bort fotbollen ganska sent…”
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ÄLVÄNGEN. På ett 
blåsigt men solbelyst 
Älvevi kom äntligen 
vårsäsongens första 
hemmatriumf efter 
segersiffrorna 5-0 
(2-0).

Gästande Tuve har 
haft en del problem 
efter degraderingen 
från division 4.

Nu saknades ett 
flertal spelare och här 
liksom i Älvängen fick 
man ta vad man haver.

ÄIK hade både sol och vind 
att brottas mot i den första 
halvleken. Trots detta förde 
man spelet och kunde gå till 
pausvila med 2-0 genom mål 
av Simon Enyck och Niklas 
Ahlbom.

Efter halvtid var det mest 
spel på gästernas planhalva 
och Jonas Agneman i hem-

maburen hade inte många 
bollar att parera.

Det fick däremot Tuves 
sista utpost erfara då han 
under halvlekens sista 45 
minuter fick stå i vägen för 
massor av hemmaprojektiler. 
ÄIK:s målskyttar i slutperio-
den var Niklas Ahlbom två 
och Markus Hedberg. 

Många ordinarie ÄIK-

spelare fanns och kollade på 
matchen men är ännu inte 
klara för inhopp. Det finns 
blessyrer som måste läkas or-
dentligt.

Nästa uppgift för ÄIK blir 
på lördag borta mot IK Virgo.

Äntligen kom ÄIK:s första hemmaseger

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK:s målskyttar mot Tuve var Niklas Ahlbom 3, Simon 
Enyck och Markus Hedberg.
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KORPCUP Anmäl ditt lag nu! www.skepplanda.se

MATCHER PÅ FORSVALLEN

25/5, 19.00 Herr div5, SBTK - Sjuntorp

29/5, 18.00 DM herr, SBTK - Mariedals IK


