
NÖDINGE. Sedan star-
ten i mars har Bohus 
Taekwon-do-klubb fort-
satt att växa och nu är 
man uppe i 42 elever. 

Den ideella fören-
ingen har som mål att 
alla ska kunna träna, 
tävla och utvecklas 
inom sporten utan att 
bli ruinerade.

Höstlovet lockade fler delta-
gare än vanligt till Nöding-
eskolans gymnastiksal förra 
tisdagen. 

I en och en halv timma 
utan några längre pauser 
tränade de på olika moment 

inom den koreanska strids-
konsten taekwon-do. 

Disciplin och koncentra-
tion är två viktiga inslag och 
tränaren Hidajet Hadzic 
tolererar inget trams och 
slarv, samtidigt som det fort-
farande ska kännas roligt.

Han har tidigare varit 
aktiv inom Kungälvs Taek-
won-do-klubb, men i våras 
bestämde han sig för att 
starta upp en egen ideell 
klubb – Bohus Taekwondo. 

– Jag vill ha kvalitet på 
träningen och min vision 
är också att alla ska ha råd 
att träna och tävla. Det ska 
inte handla om business 
utan om att ge barnen en 

meningsfull fritid. Jag hade 
länge funderat på att starta 
upp föreningen och när jag 
såg att det krossats glasrutor 
längs motorvägen för 700 
000 kronor bestämde jag 
mig. Tanken var att starta 
upp i september, men när jag 
sedan hörde talas om bran-
den på Netto i Bohus i våras 
kände jag att det var lika bra 
att starta redan i mars. Jag 
tänkte att det måste finnas 
något roligare för ungdo-
marna att göra.

Självförsvar
Bohus Taekwon-Do har 
tidigare under året mottagit 
bidrag från VAKNA-fonden 
och antalet medlemmar 
ökar stadigt. Från början var 
tanken att träningarna skulle 
hållas i Bohus, därav namnet. 
Istället håller man till i 
Nödingeskolans gymnastik-
sal vid tre tillfällen i veckan. 
Eleverna är uppdelade i två 
åldersgrupper: 7-13 och 13 
och uppåt. 

Taekwon-do är inriktat 
på självförsvar och reglerna 
kring hur man använder sig 
av stridskonsten är restrik-
tiva. 

– Man får avlägga en ed 
som går ut på att man aldrig 
ska missbruka taekwon-do. 
Det handlar inte om att slåss 
utan om att lära sig att för-
svara sig. Jag pratar alltid 
med föräldrarna innan och 
barnen får komma och testa 
gratis. 

Hidajet Hadzic är noga 
med att inte ha fler elever än 
han klarar av att ha kontroll 
på och även om han gärna ser 
att klubben växer drar han en 
gräns vid sammanlagt 100 
elever. 

Till våren är det tänkt att 
Bohus Taekwon-do för första 
gången ska sättas på prov då 
de ska möta andra lag i Ste-
nungssund Open.

– Målet är att inom tre år 

bli Sveriges bästa klubb och 
jag är säker på att vi kommer 
att lyckas. 
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I den ideella föreningen Bohus 
Taekwon-do ska alla ha råd att 
vara med.

TAEKWONDO
Taekwondo är en koreansk stridsko-
nst där du lär dig att använda dina 
händer och fötter i självförsvars-
syfte. Målet är att utveckla dig själv 
som människa. Taekwondo betyder 
ungefär ”Fotens och handens väg”.
Taekwondo främjar individens 
koncentration, koordination, själv-
kontroll, medvetande, mod, självför-
troende samt fysiska och psykiska 
utveckling. Man lär sig även vad som 

är rätt och fel och att styrka betyder 
moraliskt ansvar. Eleven lär sig på 
så sätt att inte tillgripa våld mot 
andra människor och att uppträda 
moraliskt i alla situationer.
Taekwondo som sport är fartfylld 
och spektakulär. En mycket sofi sti-
kerad sport som kräver stor skicklig-
het i taktik, strategi och explosiv 
snabbhet hos de tävlande. 
Källa: Svenska Taekwondoförbundet

BOHUS. Utomhussäsongen 
körde igång i maj och våra 
aktiva var mycket tävlings-
sugna efter en lång inom-
husträningsperiod i den 
fantastiska Bohushallen. Det 
var som att släppa ut korna 
på grönbete. Direkt på de 
första tävlingarna märkte 
man att Bohus IF Friidrott 
skulle få en strålande säsong, 
ungdomarna krossade sina 
personliga rekord och pla-
cerade sig väldigt bra på 
tävlingarna. Andra klubbar 
kom ofta fram och frågade 
vilka vi var och var djupt 
imponerade över vad vi hade 
lyckats med sedan starten i 
maj 2011. 

Känsla av gemenskap och 
glädje hade inga gränser på 
tävlingarna, våra ungdomar 
hejade fram sina klubbkom-

pisar till fina prestationer. 
Detta var väldigt tydligt när 
klubben blev bästa förening 
på Lilla Vänerspelen och 
efter denna tävlingsresa var 
inget sig likt. Hela fören-
ingen svetsades samman 
och en härlig klubbanda 
skapades.

Prestationer
Alla som tävlande har gjort 
kanonprestationer, men 
jag vill nämna några som 
har gjort det lilla extra. 
Markus Menander , 13 år, 
kom trea på UDM i spjut 
och han fixade klubbens 
första mästerskapsmedalj. 
Markus kvalade in till 
Götalandsmästerskapen i 
spjut och längd, han fick 
åka ner till Ängelholm med 
Göteborgsdistriktet och 
tävla mot de andra distrik-
ten i Götaland. Markus har 
definitivt en framtid som 
friidrottare och en lång kar-
riär framför sig. Det kan 
man se på vår första veteran, 
Markus Larsson, som 
gjorde en strålande insats på 
Veteran-SM i klass M35 där 
han kom tvåa på diskus, trea 
på höjd, slägga och viktkast.

Vi har även yngre förmå-
gor som har visat sig starka 
i den tuffa friidrottskonkur-
rens som råder i och runt 
Göteborg. En är medalj-
samlaren Leo Carlsson 
som har friidrotten i blodet 
och är ett mångkampsämne. 
En duktig blivande sprin-
terprinsessa finns i Elina 
Fagerström, vår grymma 
kastare Linnea Persson 
som går från klarhet till 
klarhet. Genom gediget trä-
nande har bland annat dessa 
utvecklats mycket; Jonat-
han Norrman, Amanda 
Forsell, Emma Krantz, 
Isa Larsson, Johan For-
sell, Matilda Bergand och 
många flera. Faktum är att 
jag skulle vilja lyfta fram alla 
våra 125 friidrottsungdomar 
som är helt fantastiska, det 
är ett privilegium att få vara 
en del av deras gemenskap 
och idrottsglädje.

Vad händer nu? Jo, vi har 
kört igång inomhussäsongen 
och just nu är det grundträ-
ning som är på programmet, 
tävlingssäsongen inomhus 
kör igång i slutet av novem-
ber. Bohus IF Friidrott 
kommer lördagen den 12 

januari genomföra klub-
bens och kommunens första 
friidrottstävling inomhus 
och tävlingen heter Lilla 
Alespelen och genomförs i 
Bohushallen. Den vänder 
sig till pojkar och flickor 
7-10 år som tillhör någon 
friidrottsklubb i Sverige. 
Grenarna kommer att vara 
60 m, 60 m häck, längd och 
kula. År 2014 är tanken att 
vi även kommer att ha Stora 
Alespelen för de som är 11 
år och äldre.

Skriver historia
Bohus IF Friidrott kommer 
som första klubb i svensk 
historia genomföra löpar-
tävlingen Ale Challenge 
med momenten masstart 
och jaktstart. Denna tävling 
kommer att ha sitt centrum 
uppe på Jennylund i Bohus 
och ska genomföras lörda-
gen den 17 augusti 2013. 
Tävlingen vänder sig till 
män, kvinnor och ner till 
pojkar och flickor 15 år. 
Tävlingen går ut på att löpa-
ren deltar i loppet masstart 
på 5/10 km (asfalt i Bohus 
och Surte) och kvalar in till 
jaktstarten 5/2,5km (grus, 

stigar i Vättlefjäll). Ett spän-
nande koncept som vi tror 
kommer att slå väl ut och 
locka många motionärer och 
elitlöpare. 

Vi vill sätta Ale kommun 
på kartan som en friidrotts- 
och friskvårdskommun som 
värnar om ungdomars idrot-
tande, hälsa och leverne. Vi 

är på god väg att lyckas och 
det märker vi av den anled-
ningen att vi får stor upp-
märksamhet bland klubbar 
och förbund i Sverige som 
lyfter fram oss som det goda 
exemplet.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Lyckat friidrottsår för Bohus IF Friidrott
– Nu tar klubben nästa steg

Bohus IF Friidrott har upplevt ett mycket framgångsrikt år. 
Här ses några av klubbens alla duktiga ungdomar.

Skollediga barn behövde 
inte vara sysslolösa på höst-
lovet. Under höstlovet 
arrangerade Surte Bandy-
klubb höstlovsbandy i Ale 
Arena. Cirka 70 barn mellan 
7 och 13 år deltog i allehanda 
övningar under dagarna tre. 

– Det är fantastiskt roligt 
att kunna erbjuda bandy-

hungriga ungdomar, både 
killar och tjejer, denna möj-
lighet att träna så pass mycket 
under perfekta förhållanden, 
säger Mikael Björkestam till-
lika ungdomsansvarig i för-
eningen. 

Nu kommer bandy- och 
skridskoskolan att ta vid och 
då är det söndagar som gäller.

Höstlovsbandy i Ale Arena

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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