
ÄLVÄNGEN. Efter fyra 
raka matcher utan vinst 
vände det för Älvängens 
IK i derbyt mot Surte.

Segerglädjen 
grumlades dock av 
det faktum att Johan 
Wester drabbades av ett 
benbrott.

– Verkligen tråkigt och 
jag lider verkligen med 
honom, sade en dämpad 
ÄIK-tränare i Peter 
”Erra” Eriksson efter 
matchen.

Det var två formsvaga lag 
som möttes på Älvevi i 
torsdags. Gästerna hade som 
tabelljumbo inför derbyt bara 
skrapat ihop en futtig poäng 
och ÄIK var också i starkt 
poängbehov efter några svaga 
veckor.

Surte tog oväntat 
kommandot genom att göra 
0-1 efter knappa kvarten. 
Målet inprickat av Andreas 
Werder.

Den andra halvleken var 
tio minuter gammal när 
olyckan var framme för Johan 
Wester. I en juste närkamp 
ville det sig inte bättre än att 
både sken- och vadben gick 
av. Ambulans tillkallades och 
matchen avbröts under en 
dryg halvtimme.

– Fruktansvärt olyckligt. 
Nu är det tolv veckor i gips 
som väntar för Johan och 
den här säsongen är därmed 
spolierad, säger Peter 
Eriksson.

När spelet återupptogs 
fortsatte hemmalaget sin jakt 
på kvittering. 
Till slut 
kom också 
utdelningen. 
1-1 fixade 
O s c a r 
Gärdéus i den 71:a minuten. 
Strax därefter kom 2-1 genom 
Tim Webster. Slutresultatet 

satte Niklas Pålsheden med 
minuten kvar av ordinarie tid.

– Förhopp-
ningsvis kan 
det lossna nu, 
säger Eriksson 
vars mannar 
åker till 

Hovgårdsvallen på torsdag 
för att möta IK Zenith.

JONAS ANDERSSON
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ALAFORS. Ett sällskap 
på nio personer 
från Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap 
besökte Ale i förra 
veckan. Det var ingen 
mindre än Sven-Eric 
”Stinsen” Andersson, 
känd idrottsprofil och 
tillika tidningsskribent 
i trestadsområdet, som 
hade tagit initiativ till 
utflykten. Totalt besöktes 
sex idrottsplatser i 
Västergötland samt den nya 
handbollshallen i Alingsås.

– Vi är ett gäng som 
träffas och promenerar 
varje torsdag. Förutom 
att vi tillhör Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap 
så har vi också en annan 
gemensam nämnare och det 
är att vi har spelat fotboll i 
IFK Trollhättan, förklarar 
”Stinsen” som på egen hand 
hade planerat rutten.

Resan startade 
på Kamratgården i 
Trollhättan, första stoppet 
blev Åsevi (Åsaka SK), 
därefter gjordes studiebesök 

på i tur och ordning 
Gerdskenvallen (Gerdskens 
BK), Mjörnvallen (Alingsås 
IF), Sjövallen (Ahlafors IF), 
Forsvallen (Skepplanda 
BTK) och Ekaråsen (Edet 
FK).

– Sjövallen och 
Forsvallen är verkliga pärlor 
som ni i Ale kan vara stolta 
över, sade ”Stinsen” varpå 
övriga deltagare nickade 
instämmande.

JONAS ANDERSSON

Idrottskamrater stannade till i Ale

Nio medlemmar från Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap på idrottsplatsresa. Här 
ses gänget vid Sjövallen i Alafors. Från vänster: Bengt Rosendahl, Stinsen Andersson 
(sekreterare i TIHS), John Axel-Zandhoff, Allan Johansson, Lars Wennberg, Bengt 
Renholm (glasögon), Bo Johansson, Jan Myrin och Hasse Rosendahl (ordförande i TIHS).

NÖDINGE. Bohus 
Taekwon-do fortsätter 
att växa och är nu uppe 
i 60 hela medlemmar. 

I Stenungsund Open 
tog klubben fyra guld, 
fem silver och sex 
brons. 

Till helgen hoppas 
man på fl er framgångar 
i Talent Open som går i 
Lisebergshallen.

Intresset för sporten 
visade sig vara enormt 
då Bohus Taekwon-do 
startade i mars förra året. 

När man i november hade 
fått 45 medlemmar var 
tränaren Hidajet Hadzic 
överväldigad. Nu består 
klubben av hela 60 barn 
och unga och träningarna 
pågår flera dagar i 
veckan i Nödingeskolans 
gymnastiksal. 

Nu har man börjat 
skörda framgångar, senast 
i Stenungsund Open som 
avgjordes den 20 mars där 
klubben kammade hem fyra 
guld, fem silver och sex brons 
och hamnade på en 6:e plats 
av sammanlagt 22 klubbar. 

Även Ale Taekwon-do klubb 
deltog i tävlingen och kom på 
21:a plats med två brons.

Just nu ligger 
medlemmarna i Bohus 
Taekwon-do i hårdträning 
inför nästa stora utmaning 

 Talent Open, som avgörs i 
Lisebergshallen nu på söndag 
den 19 maj. Klubben ställer 
då upp med 25 tävlande 
mellan 8 och 14 år. 

– Vi kommer att ge allt 
i den här tävlingen, säger 
Hidajet Hadzic, som är en av 
fem tränare. 

JOHANNA ROOS

Laddar upp. Bohus Taekwon-do har siktet inställt på vinst i helgens stora tävling, Talent 
Open som avgörs i Lisebergshallen nu på söndag. Tränarna Hidajet Hadzic och Lora Timany 
backar upp de tävlande. 

Siktar på vinst
– Bohus Taekwon-do tävlar i Talent Open

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Nu är Vårserien igång!
DAMMEKÄRR.  I tors-
dags hölls den första 
av fem deltävlingar i 
Vårserien och arrangör 
var OK Alehof. 

Sammanlagt deltog 
omkring 500 oriente-
rare upp till 16 år och 
hemmaklubben kamma-
de hem fi na placeringar.

Vårserien, som arrangerats 
ända sedan 70-talet, är ett bra 
tillfälle för unga orienterare 
att få känna på att tävla. 

Serietävlingen består 
av fem deltävlingar där de 

tre bästa resultaten läggs 
samman i varje klass. 

Till den första som 
gick i Dammekärr på 
Kristi Himmelsfärd hade 
328 ungdomar från hela 
Göteborgsregionen anmält 
sig, men slutligen kunde 
deltagarna räknas till 
omkring 500. 

Ida Bengtsson från OK 
Alehof vann klassen damer 
10, där klubbkamraterna 
Julia Wallberg och Elina 
Reinholdsson kom trea 
respektive fyra. Filip 
Klingberg kom på andra 

plats i klassen herrar 12 
och Alfred Johansson 
kammade hem en femteplats 
av sammanlagt 19 startande i 
klassen herrar 10.

Det blev en lyckad 
tävlingsdag med perfekt 
löparväder, säger Karl 
Modig, som tillsammans 
med Sofia Johansson var 
tävlingsledare. 

Nästa deltävling går nu på 
lördag i Fontin i Kungälv.

Den första av fem deltävlingar i Vårserien arrangerades av OK Alehof på Kristi Himmelsfärd. 

– 500 unga orienterare kom till start i Dammekärr
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Dyrköpt derbyseger för ÄIK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen – Surte IS FK 3-1 (0-1)

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


