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Bohus IF Bordtennis

Tränare sökes!
Bohus IF söker dig som vill träna barn 
och ungdomar i bordtennis. Bohus IF 
har sedan förra hösten startat upp sin 
bordtennisverksamhet. Under förra  
säsongen fick vi hjälp  av Göteborgs 
bortennisförbund med tränare, men nu 
måste vi få in folk som kan ta över och driva 
verksamheten vidare. Vi har ett 20-tal barn på 
låg och mellanstadienivå som tränar flitigt.

Känner du att du kan bidra och vill hjälpa till att 
träna barn och ungdomar en dag i veckan är det 
bara att höra av sig till vårt kansli på 031-98 14 11 för 
ytterligare information.  

Veteran-SM arrangerades 
under tre dagar i värmländ-
ska Kil. Det blev deltagarre-
kord med 516 deltagare och 
1530 starter under helgen. 
Peter Johansson, som tävlar 
i klassen M40, började helgen 
med 800 m. Han öppnade i 
ett hårt tempo och drog hela 
fältet fram till passeringen 
vid 500 m. Då ökade Peter 
och det var ingen som orkade 
med det tuffa tempot. Seger-
tiden blev 2.06.23. Tvåa blev 
Jens Persson från Ystad med 
2.09.54.

Andra dagen var det 1500 
m på schemat. Peter öppnade 
tufft första varvet, för att 
sedan ta det lite lugnare inför 
sista varvet som gick riktigt 
snabbt. Han hann dock inte 
ikapp Jens Persson som tog 
silver, en halv sekund före 
Peter som fick sluttiden 
4.26.94 och tog hem ett 
brons. Segrade gjorde Fred-
rik Karlsson från Nässjö 
med tiden 2.17.60.

Den mest kända delta-
garen som var med under 
lördagen var Stefan Holm 
från hemmaklubben Kil. Han 
vann höjdhoppet med 2.08m 
i klassen M35. Tvåa blev Ola 
Karlsson från Örgryte med 
1.94 m.

Cecilia Heine som tävlar 
i klassen K35 började med 
att stöta kula. Hon slutade 
femma med en stöt på 8.33 
m. Vann gjorde Anna Ek 
från Husqvarna med 10.34 
m. På eftermiddagen var det 
höjdhopp som gällde. Cecilia 
segrade på 1.36. På andra 
plats kom Jessica Costello 
från Uddevalla med 1.30 m. 
Det var ett härligt väder med 
inslag av någon enstaka skur 

som svalkade skönt.  
Förra helgen avgjordes 

Friidrotts-DM för Väster-
götland i Trollhättan. Sara 
Kuutti, 16 år, vann klassen 
F17 spjut med ett kast som 
mätte 29.33 m. Kommande 
helg bär det av till Ungdoms-
SM i Upplands Väsby för 
Sara.

Emma Kuutti, 14 år, vann 
800 m i klassen F15 med nya 
personbästa 2.28.94. Ett väl-
disponerat lopp med ett jämt 
och hårt tempo. Efter loppet 
var det dags för kula. Även 
där blev det personbästa med 
8.64 m och ett brons.

Anna Kuutti, 13 år, 
sprang 200mh i klassen F13. 
Hon tog klubbrekord med 
37.30 och ett brons. Peter 
Johansson sprang 800 m i 
seniorklassen. Det blev en 
seger med tiden 2.07.12. 
Andreas Sjöberg, även han 
Tingbergs AIS, tog hem silv-
ret med 2.24.24.

❐❐❐

Lyckade resultat för Tingbergs AIS
Peter Johansson, Tingbergs AIS, tog hem guldet på 800 
meter när Veteran-SM avgjordes i värmländska Kil.

Emma Kuutti vann 800 
meter och knep ett brons 
i kula då Friidrotts-DM för 
Västergötland arrangerades 
i Trollhättan förra helgen.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

- Älska handboll

ÄNTLIGEN STARTAR 
HANDBOLLEN!

www.klubben/alehf

Nu drar vi igång igen, 
kolla på hemsidan eller 
kontakta era ledare om 
höstens träningstider.
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Underkänt, AIF!
ALAFORS. Ahlafors inställ-
ning har imponerat under hela 
säsongen.

Fram till i torsdags.
Insatsen i förlustmatchen 

mot Stenungsund får inte 
godkänt.

Det blev noll poäng 
även i årets andra 
match mot Stenung-
sunds IF. Gästerna 
gjorde dessutom samt-
liga mål i andra halv-
lek. Dessvärre verkade 
blott 43-årige exallsvenske Magnus 
Källander både mer motiverad och 
bättre tränad än sina gulsvarta mot-
ståndare.

Det tog 60 minuter innan Ahlafors 
IF vaskade fram en målchans. Peter 
Antonsson nickade ner bollen till 
Moa Abdulrazek som i ett bra läge 
avslutade mitt på målvakten. Tre mi-
nuter senare gjorde Stenungsund 0-1 
efter ett klapp-klapp-anfall. Drygt 
tio minuter senare svarade Andre-
as Skånberg för en frilägesparad 
som borde fungerat som en energi-
kick, men inte den här kvällen. Istället 
gjorde gästerna både 0-2 och 0-3 inom 

loppet av ett par minuter. Snabba om-
ställningar och det normalt så säkra 
försvaret stod på vid gavel.

Det blir till att glömma snabbt och 
istället komma med förnyade krafter 
till det viktiga fredagsmötet med Tölö 
IF som jagar AIF, en poäng bakom. 
Vårens möte slutade med seger för 

Tölö (0-1). Med tanke 
på tabellsituationen är 
revansch nästan ett 
måste för Ahlafors.
Matchens kurrar AIF: Johan 
Elving 3, Henrik Andersson 2, 
Andreas Skånberg 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jagade förgäves. Peter Antonsson och hans gulsvarta kollegor hade ingen 
framgång mot Stenungsunds IF.

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stenungsund 0-3 (0-0)

– Stenungsund vann klart

Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål 14 24 28
Skoftebyns IF 14 13 28
Kållered SK 14 2 26
IFK Fjärås 14 1 23
Stenungsunds IF 14 10 21
Edet FK 14 -3 20
Melleruds IF 14 0 18
Ahlafors IF 14 -6 17
Tölö IF 14 -5 16
IFK Trollhättan 14 -9 15
KF Velebit 14 -13 13
Göteborgs FF 14 -14 8


