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Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

Öppet:
Vard: 09.00–18.00
Lörd: 10.00–15.00
Sönd: 10.00–15.00

50%
PÅ UTEKRUKOR

50 –
70%

PÅ MASSOR AV VÄXTER 
(BUSKAR, TRÄD, PERENNER, 

ROSOR ETC.)

STÖRSTAREANNÅGONSIN

Nu tömmer vi trädgården   för vintern!

LILLA EDET. Ny klubb i 
gamla anrika lokaler.

Edet Taekwon-Do 
Klubb har fl yttat in i 
Fuxernaskolans käl-
larplan, granne med 
bowlinglokalen.

– Här har bedrivits 
Taekwon-Do i olika 
omgångar tidigare, be-
rättar initiativtagaren 
och tillika instruktören 
Mikhail Wijesinghe.

Mikhail Wijesinghe har själv 
utövat Taekwon-Do i Fuxer-
naskolans lokaler på 90-talet 
under Ulf Gentofts ledning. 

– Lilla Edet Taekwon-
Do Klubb återuppstod då 
efter att ha legat nere under 
några år. Föreningen bilda-
des redan 1977 och bedrev 
verksamhet fram till mitten 
av 80-talet, berättar Mikhail 
Wijesinghe.

Nu görs alltså ett nytt 
försök att fånga upp intres-
set för Taekwon-Do. För-
eningen startades upp i 
februari, men det var först i 
augusti som man flyttade in i 
Fuxernaskolan.

– Det väcker minnen till 
liv att komma in i denna trä-

ningslokal. Jag var själv med 
och lade golv här, förklarar 
Mikhail Wijesinghe.

Idag är det ett tiotal aktiva, 
ungdomar och dess föräld-
rar, som tränar regelbundet 
under Mikhail Wijesinghes 
ledning.

– Vi kommer att ha nybör-
jarträning på tisdagar, en 
grupp mellan 6-11 år, och en 
grupp 12 år och uppåt. Killar 
och tjejer tränar tillsammans.

Vad är det bästa med 
Taekwon-Do?

– Det är allsidigheten i trä-
ningen. Självförsvarsbiten är 
en del, motionen en annan. 

Det finns också utövare som 
brinner för själva tävlandet.

Edet Taekwon-Do Klubb 
har en förhoppning om att 
bli en bestående del i kom-
munens föreningsliv. Syftet 
är att fånga upp ungdomar 
som inte har hittat någon 
vettig fritidssysselsättning.

– Istället för att gå runt i 
samhället är det bättre att de 
kommer hit. Taekwon-Do 
är hälsosamt på många sätt. 
Man tar bort mycket stress 
och får utlopp för sin energi i 
träningslokalen.

– Målsättningen är att vi 
ska växa, få fler med tiden. 

Det är inte omöjligt och tro 
att personer som tidigare 
tränat Taekwon-Do vill åter-
vända.

Till våren finns planer på 
att arrangera en tävling på 
hemmaplan – Edet Cup.

– Vi har också fina möj-
ligheter till att anordna 
träningsläger. Framtidsvi-
sionerna är många och med 
gemensamma krafter kan 
detta bli riktigt bra, avslutar 
Mikhail Wijesinghe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mikhail Wijesinghe är utbildad instruktör och leder träningen i Edet Taekwon-Do Klubb.

Mikhail Wijesinghe, grundare av Edet Taekwon-Do Klubb.Mikhail Wijesinghe, grundare av Edet Taekwon-Do Klubb.

– Mikhail
Wijesinghe
leder träningen

Taekwon-Do tillbaka i Lilla Edet


