
NÖDINGE. Sverige förlo-
rade förvisso boxnings-
landskampen mot Dan-
mark med 5-4, men 
arrangören vann på 
knock-out.

– Ja, absolut. Det 
gick över förväntan 
och vi kommer säkert 
få arrangera fler lands-
kamper, säger Jean 
Altun, Ale MKF.

170 åskådare gästade 
Ale gymnasium under 
lördagen.

Ale Mångkulturella förening 
och Göteborg Team Box ar-
rangerade i samarbete med 
Svenska Boxningsförbundet 
en landskamp mot Danmark. 
Ringen placerades i Ale gym-

nasium vars teaterlokal har 
visat sig mycket lämplig för 
boxning.

– Såväl aktiva som ledare 
och publik gillar vår arena. 
Det blir en härlig atmosfär i 
lokalen, säger Jean Altun som 
tillsammans med Kennerth 
Wiberg höll i trådarna.

Nationalsång
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), hade den stora äran 
att få inviga landskampen. 
Kulturskolan spelade natio-
nalsångerna och stämningen 
var på topp inför mötet med 
de danska rivalerna. Linnea 
Strandell vann premiärmat-
chen i 57 kg, men sen var det 
bara Danmark.

– De avgjorde hela lands- kampen genom att vinna fem 
raka matcher. Sverige kom 
tillbaka starkt och reduce-
rade siffrorna till 5-4, säger 
Jean Altun som dock gladde 
sig mest åt förmatcherna där 
Ale MKF:s boxare vann båda 
sina matcher. Det var Sarwar 
Selar som slog Ali Ahmed 
från Nässjö BK med 28-21 
och Mustafa Asfour som be-
segrade Isak Rydén från Frö-
lunda BK med 27-20. Båda 
dessa matcher gick i så kallad 
diplomboxning.

Svenska segrar
Sveriges övriga segrar 

i landskampen togs av 
Hampus Henriksson i 75 
kg, Amir Smesem i 75 kg 
och Yusuf Omar i 91 kg.

I landskamper som dessa 
väljer förbundet några av 
Sveriges tre främsta boxare i 
varje viktklass att delta. Sam-

tidigt med arrangemanget i 
Ale gymnasium gick Sverige 
också en fight med Finland på 
annan plats.

HÅLANDA. I fredags åkte 
handikappidrottaren Gunil-
la Wallengren till Stock-
holm för att träffa sina lands-
lagskompisar som kandide-
rar till nästa års Paralympics. 
Färden fortsatte sedan vidare 
till Förenade Arabemiraten 
där VM avgörs under kom-
mande vecka.

– Av någon outgrundlig 
anledning har arrangörerna 
bestämt sig för att i sista stund 
stryka mina favoritdistanser 
800 och 1500 meter. Därför 
blir det för mig att tävla på 
100, 200 och 400 meter, säger 
Wallengren.

Hur är formen?
– Det känns ganska bra. Jag 

har haft en förkylning, men 
den är på väg bort. Förhopp-
ningsvis är jag helt hundra när 
mästerskapet börjar för mig 
på fredag.

Vad har du för förvänt-

ningar?
– Min största medaljchans 

blir nu på 400 meter. I övrigt 
är VM ett steg i planeringen 
inför Paralympics.

JONAS ANDERSSON
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MATCHER

Onsdag 30 november
Nödinge Sporthall

F98   Nödinge - Stenungsund   19:45

Söndag 4 december
Ale Gymnasium

F99   Nödinge - Kungälv           15:00
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

VM väntar för Wallengren

Gunilla Wallengren har åkt 
till VM som avgörs i Förena-
de Arabemiraten.

"Det blir fler 
landslandskamperkamper"

Hampus Henriksson vann sin fight i 75 kilos klassen med klara 3-0. Dessvärre var landskampen redan körd då.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svensk uppladdning. Arrangemanget i Ale gymnasium höll 
högsta klass och landskampen föranleddes av att Kultursko-
lan spelade båda nationalsångerna.

– Högt betyg till arrangören
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