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TROLLHÄTTAN. Klubben 
tog sju medaljer, en kvalade 
in till Götalandsmästerska-
pen och massor av andra fina 
placeringar och personliga 
rekord.

Söndagen den 27 maj 
hade Bohus IF friidrott tolv 
deltagare med på McDo-
naldsspelen i Trollhättan. 
De gjord tillsammans 49 
grenstarter. Denna varma 
och vackra dag blev en suc-
céstart på tävlingssäsongen 
för klubben. De aktiva tog 
tillsammans hem ett guld, 
fyra silver och två brons, ett 
klart godkänt resultat. Alla 
aktiva utmärkte sig i sina 
prestationer, dock var det 
fyra deltagare som stack ut 
lite mera än de andra.

Leo Carlsson, klubbens 
blivande mångkampare, tog 
hela fyra medaljer när han 
tävlande mot 9-åringar (han 
är inte 8 år ännu). Han tog 
silver i kula 6,16m (2kg), 
silver i längd 3,30 m, silver i 
höjd 93 cm, brons i kast med 

boll 20,72m (300g), en fjär-
deplats på 60 m 10,18 sekun-
der samt en 4:e plats på 600 
m 2.23.06 minuter.

En som verkligen satte 
personligt rekord och 
imponerade stort var Elina 
Fagerström, hon gjorde 
en bra tid när hon vann sitt 
heat på 60 m försök för F9 
på tiden 10.21 sekunder 
och sedan gick hon köpte 
spikskor och krossade mot-
ståndet i finalen och fick en 
supertid på 9.80 sekunder.

Klubbens träningsflitiga 
Linnea Persson gjorde 
en strålande insats på kula 
och slutade trea i F9 på fina 
4,63m (2kg). Sist men tro-
ligtvis roligast är att denna 
dag fick klubben sin första 
representant i Götalands-
mästerskapen som går av 
stapeln i Ängelholm 8-9 sep-
tember i år. Det är Markus 
Menander som kvalade in 
när han gjorde en kanon-
insats i längd och kom tvåa 
i P13 på 4,81 m vilket var 

över kvalgränsen.
Nu på nationaldagen 

ska klubben ha med 21 frii-
drottare då IK Bergaström 
genomför Edetspelen på 

Ekaråsen i Lilla Edet. Det 
ska bli spännande att se vad 
de aktiva hittar på då.

Per Carlsson
Bohus IF  Friidrott

Stora framgångar för Bohus IF på McDonaldsspelen

Leo Carlsson, Elina Fagerström, Markus Menander, Amanda 
Forsell, Isa Larsson och Hanna Gustavsson var några av 
de duktiga friidrottar som försvarade Bohus IF:s färger på 
McDonaldsspelen i Trollhättan förra helgen.

NOL. Nol IK hade 
segern inom räckhåll, 
men glömde knyta till. 

Älvängens IK trium-
ferade i slutet, vände 
och vann.

Stor matchhjälte 
hos gästerna blev 
Filip Jonemark, som 
prickade in segermålet 
i matchens slutskede.
Efter en mållös första halv-
lek, blev det verkligen rassel 
i nätmaskorna 
efter paus. 
Hemmalaget 
var verkligen 
på hugget 
och hade 
2-0 redan 
efter den första kvarten och 
mycket talade för en NIK-
triumf. När sedan ÄIK drab-
bades av en utvisning såg 
läget ännu ljusare ut för det 
blåvita hemmalaget.

Fast nu började den gast-
kramande upphämtningen 
från gästande Älvängen. Då 
cirka 20 minuter återstod 
hittade Markus Hedberg 
rätt och ordnade 2-1. Bak-
längesmålet satte nerverna i 
dallring på Nolförsvaret och 
inte blev det bättre när Mat-
tias Ögren pricksköt 2-2.

Publiken i de båda lägren 
var helt i upplösning av 
spänning. Sedan fixade Filip 
Jonemark till segermålet 

2-3 och vild 
glädje hos 
alla som höll 
på gästerna. 
Det var tro-
ligen en skön 
känsla för 

segerskytten som gjorde sitt 
första mål i ÄIK-tröjan.

ÄIK fick sista 
ordet i derbyt

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Filip Jonemark prickade in segermålet, 2-3, i matchens slut-
skede och vild glädje hos gästande Älvängens IK.

ÄLVÄNGEN. Ida Vehma-
nen från Älvängen har 
blivit uttagen till lands-
laget U19 i beachvol-
leyboll.

Midsommarhelgen 
bär det av mot lands-
kamp i Norge och i 
augusti satsar hon på 
SM-guld.
Volleyboll har hon spelat i 
tio år, men det var först förra 
sommaren som 19- åriga Ida 
Vehmanen började träna 
beachvolleyboll. 

Skillnaden är stor. Från att 
ha spelat i lag om sex perso-
ner inomhus spelar hon nu 
endast med kompanjonen 

Moa Herrman, dessutom i 
sand.

Nu i veckan kör hårdträ-
ningen igång inför lands-
kampen i Norge om drygt 
två veckor. De kommer då 
att möta bland andra Eng-
land, Finland och hemmala-
get Norge. 

Ida Vehmanen är licen-
sierad spelare för Kungälv 
Volley, men tränar nu med 
Morgondagens Beachvolley 
i Skatås. 

I början av augusti är det 
sedan dags för SM i Falken-
berg.

– Vi satsar på att vinna, så 
nu gäller det att träna hårt 

hela sommaren, säger hon 
till lokaltidningen. 

Älvängentjej i landslaget

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ida Vehmanen började träna beachvolleyboll förra somma-
ren. Dessförinnan var det ”vanlig” volleyboll som gällde.

– Ida Vehmanen satsar på beachvolleyvolley

HÅLANDA. Tillbaka från 
internationella stortäv-
lingar i Schweiz.

Nu siktar Gunilla 
Wallengren på EM i Hol-
land, som startar den 
20 juni.

– Fast årets höjd-
punkt är naturligtvis 
Paralympics i London, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.

Tävlingarna i Schweiz var en 
del i förberedelserna inför 
Paralympics. Det slutliga be-
skedet om vilka deltagare som 
får åka med till England pre-
senteras den 25 juni, men 
Gunilla Wallengren är för-
hoppningsfull.

– Det måste jag vara. 
Jag hoppas och tror att jag 
kommer med, säger hon.

På Schweiziska Öppna 

Mästerskapet noterade Gu-
nilla sitt bästa resultat på dis-
tansen 800 meter där hon 
klockades för tiden 1.53.82 
vilket räckte till en femte-
plats i A-finalen.

– Jag har en uppåtgåen-
de form och det är bara att 
jobba vidare. Jag måste höja 
nivån på samtliga plan och 
någon semester i sommar är 
det inte tal om.

Vad har du för målsätt-
ning på EM?

– Givetvis siktar jag på att 
komma hem med en medalj. 
Jag ska tävla i 400, 800 och 
1500 meter, avslutar Wallen-
gren.

EM nästa för Wallengren

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Gunilla Wallgren från Hålanda åker snart till Holland för att 

tävla i EM.

– Hoppas på medalj
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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol - Älvängen 2-3 (2-0)


