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BOHUS. Med början i mitten 
av 70-talet och drygt 30 år 
framåt hade Bohus IF bord-
tennis på sin aktivitetslista. 
En av de drivande under alla 
år var eldsjälen Erik Wil-
helmsson. I samband med 
att Erik avled, somnade sek-
tionen sakta in och upphörde 
för några år sedan helt.

I samband med att den nya 
idrottshallen i Bohus bör-
jade ta form, började även 
Bohus IF sina fundering-
ar kring att åter starta upp 
bordtennissektionen. Fören-
ingen hade plats och utrust-
ning, men inga tränare. Spe-
lare fanns utan att ha någon-
stans att spela.

Sagt och gjort, föreningen 
kontaktade Göteborgs Bord-
tennisförbund med en förfrå-
gan om det fanns tränare att 
tillgå. Förbundet kunde då 
erbjuda ”klubbakuten”, det 
vill säga unga personer som 
ville pröva på att träna barn 
och ungdomar, men som inte 
hade någon klubb.

Så efter att ha genomfört 
ett antal ”prova på-tillfällen” 
i Bohus och Surteskolan för 
låg- och mellanstadieelever 
under september och ha del-
tagit i invigningen av idrotts-
hallen i Bohus, kunde Bohus 
IF i början av oktober äntli-
gen starta upp sin bordten-
nisverksamhet igen.

Nu kör 4-5 killar från Gö-
teborgsområdet träningar på 
torsdagar med barn på låg- 
och mellanstadiet. Fören-
ingen visst inte om det fanns 
några barn som var intres-
serade av att spela bordten-
nis, men gensvaret har varit 
stort. Det är cirka 25 barn 
varje träningstillfälle och det 
kommer till nya barn varje 
gång. Det känns fantastiskt! 
Fördelningen är att det finns 
knappt 10 barn från lågsta-
diet och runt 15 barn från 
mellanstadiet. Till fören-
ingen vet om verksamheten 
kan komma att drivas vidare 
vänder vi oss i första hand 
till barn på låg- och mellan-

stadiet. Visar det sig sedan 
att verksamheten fungerar, 
kommer föreningen nog att 
försöka locka till sig äldre 

barn också. 
Eftersom vi driver detta 

med hjälp av Göteborgs 
Bordtennisförbund under 
2011/2012, är det viktigt att 
föreningen får med föräldrar 

som tycker det är roligt och 
som kan driva detta vidare. 
Om inte kommer comeback-
en bara att bli ettårig och 
verksamheten läggas ned igen
.                                         ❐❐❐

BOHUS. Tidigt i våras 
arrangerade Ale Box-
ningsklubb en lyckad 
stadskamp i Ale gym-
nasiums teatersalong.

Den 26 november 
tar man ett steg till 
och står som värd för 
landskampen mellan 
Sverige och Danmark.

Tre medlemmar från 
arrangörsklubben ska 
gå förmatcher.

Boxning är mer än bara en 
sport, det är kultur av högsta 
grad. Att landskampen hålls i 
teatersalongen på Ale gymna-
sium känns därför helt riktigt. 

När Göteborg och Stock-
holm drabbade samman i 
början av mars blev det en 
show att minnas och nu håller 
man tummarna för ännu ett 
lyckat evenemang.

De tio bästa boxarna från 
Sverige och Danmark ska 

mötas, men först ska publiken 
värmas upp med ett antal för-
matcher.

Sarwar Selar, Musta-
fa Asfour och Johannes 
Ahmid kommer att repre-
sentera Ale Boxningsklubb. 

Klubbens ordförande Jean 
Altun ser med spänning fram 
emot att se dem i förmatcher-
na.

– Det kommer att bli som 
en hel show. Samtidigt som 
de kommer in i ringen, en i 
taget, kommer det att spelas 
en låt som de själva valt ut 
samtidigt som speakern pre-
senterar boxaren. Känslan 
man fick i stadskuppen var 
helt otrolig.

Han menar att boxningen 
behöver visas upp mer. Gö-
teborg är en stor boxarstad, 
inte minst med tanke på den 
nu bortgångne proffsboxaren 
Ingo Johansson. 

Boxning kräver ett stort 

mått disciplin, vilket man 
sedan har med sig genom hela 
livet. Det menar Jean Altun 
som får medhåll av Johannes 
Ahmid:

– Jag älskar att träna. 
Det krävs mycket disciplin 
och det är något man lär sig 
genom boxningen. 

Han tävlar i juniorklas-
sen, medan Sarwar Selar och 
Mustafa Asfour fortfarande 
går under diplomklassen. I 
den sistnämnda tittar doma-
ren mer på teknik och fotar-
bete än på hur många slag 
man får in. 

I Ale Boxningsklubbs lo-
kaler i Bohus tränar de nu 
för fullt inför den komman-
de landskampen. 

Tingberg AIS har haft sin 
årliga friidrottsgala i Lödöse 
med ett 70-tal gäster. Kon-
ferencierer för kvällen var 
Julia Kristiansson, Erika 
Sandström och Sara 
Kuutti. Det bjöds på mat, 
poängpromenad, lotteri-
er och underhållning i sann 
TAIS-anda. Det delades ut 
priser till alla aktiva, nya 
klubbrekord och distrikts-
mästare med mera. 

2011 har varit ett mycket 
framgångsrikt år för Ting-
bergs AIS. Det har slagits 
många klubbrekord och vi 
har haft deltagare både i SM 
och på Götalandsmäster-
skapen. Årets prestation för 
kvinnor blev Emma Kuutti, 
13 år, för sina otroliga lopp 
på 400 meter 64.14 och 600 
meter 1.44.07.

Sara Kuutti, 15 år, 
var även en stark kandi-
dat med hennes fina spjut-
kast i sommar. Det blev nytt 

klubbrekord för Sara med 
fina 35.04.

Årets prestation för män 
blev Peter Johansson för 
sina lopp på 400 meter 
på 55.74 och 800 meter 
2.08.39. 

Årets tränare blev Ove 
Adolfsson. Årets rookie 
bland tjejerna blev Erika 
Sandström med sitt klubb-
rekord i slägga. Årets rookie 
bland killarna blev Emil 
Stigvert med sitt fina lopp 
på 600 meter. Årets kämpe 
blev Madeleine Rydin. 
Årets glädjespridare blev 
Cecilia Heine. Flitigaste att 
träna i vår framtidsgrupp var 
Rebecka Björkman. Årets 
kompis blev Erik Anders-
son.

I yngsta klassen, 9 år, var 
det Daniel Adolfsson och 
Monia Kristiansson som 
hade tagit flest klubbrekord 
efter en fin säsong.

❐❐❐

I BOXNINGSRINGEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Taggade. Sarwar Selar, Johannes Ahmid och Mustafa Asfour tränar inför landskampen. Klub-
bens ordförande Jean Altun ser fram emot att se killarna tävla i förmatcherna.

En gammal klassiker är tillbaka
– Bohus IF kör bordtennis igen

Bohus IF har återupptagit sin bordtennisverksamhet i den nya idrottshallen.

Ale ordnar landskamp i boxningAle ordnar landskamp i boxning
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Friidrottsgala i Lödöse

– Fartfylld show väntas i teatersalongen– Fartfylld show väntas i teatersalongen

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 12/11 kl 15:00
Div1 södra damer 

Ale IBF - Hovshaga AIF
Matchvärd:

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Sönd 13 nov, kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

KALIX

ELITSERIEBANDY!


