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Den 1 juni arrangerades 
årets SM i aerobic gym-
nastics i Trelleborg. Ale 
Aerobic & Dansstudio åkte 
till Skåne med en lite mindre 
trupp än vanligt på grund 
av sjukdomar och benbrott, 
men kom ändå hem med en 
hög medaljer.

En av klubbens mest 
framgångsrika gymnaster, 
AnnLouise Othzén-
Johansson, bor just nu i 
Perth (Australien) för att 
träna och studera på uni-

versitetet där, och kunde 
därför inte delta i årets SM. 
AnnLouise tog silver på SM 
2012, så det var ett stort 
medaljhopp som försvann 
i och med detta. Dessutom  
blev förra årets 3:a, Malin 
Lundkvist som även hon 
kommer från Ale, sjuk och 
kunde därför inte ställa upp i 
årets SM hon heller.

Krokig väg
Kvar i startlistan fanns däre-
mot Ale Aerobic & Dansstu-

dios AnnTherese Johans-
son som nu skulle försvara 
den individuella SM-titeln. 
För hennes del har det varit 
en krokig väg sedan förra 
årets SM, eftersom hon till 
stor del helt och hållet kört 
rehabträning för en gammal 
lårskada. Det är först de 
senaste veckorna hon kunnat 
återgå mer eller mindre fullt 
ut till normal träning.

Den här gången gav 
AnnThereses mångåriga 
rutin utdelning och hon 
plockade hem sitt 7:e raka 
individuella SM-guld(!) Det 
är första gången någon inom 
aerobic gymnastics lyckas 
med detta i Sverige, och 
målet är att det ska bli ytter-
ligare några medaljer till för 
AnnThereses del.

Samtidigt som AnnThe-
rese säkrade sitt guld, pas-
sade en annan gymnast från 
Ale på att kliva fram och 
prestera bättre än någonsin 
tidigare; Karin Tuvskog 
körde en kanonrutin och tog 
hem SM-silvret! Hon var 
själv ganska överraskad när 
hon fått resultatet, och efter 
prisudelningen strålade hon 
själv i kapp med medaljen. 
Karins utveckling de senaste 
åren har varit imponerande, 
och hennes hårda träning 
har nu gett ordentligt resul-
tat!

Även i ungdoms-SM 

plockade Ale-gymnaster 
medaljer. Emilia Berkes 
fick kliva överst på pallen 
efter att ha kört sin helt nya 
rutin med stor övertygelse. 
Det var en rutin med betyd-
ligt högre svårighetsgrad 
än hon tidigare haft, och än 
sitter inte alla moment helt 
och hållet, men med tanke 
på helgens resultat bådar det 
mycket gott inför framtiden!

Fantastiskt resultat
Strax bakom henne place-
rade Ebba Andersson in 
sig på andraplatsen. Det var 
ett helt fantastiskt resultat, 
inte minst med tanke på att 
det var hennes första indi-
viduella tävling! Även Ebba 
körde alltså med en helt 
ny rutin, som nu ska slipas 

vidare på till kommande 
tävlingar.

När landets klubbar var 
samlade passade man även 
på att genomföra Rikscupen, 
en tävling som kompletterar 
SM. I Rikscupen ställde Ale 
bland annat upp med en trio 
bestående av Emma Kvidal, 
Emilia Berkes och Ebba 
Andersson. Detta är en ny 
konstellation, de tre tjejerna 
har inte tävlat tillsammans 
tidigare. Men visst gjorde 
även trion mycket bra ifrån 
sig trots att rutinen har blivit 
inlärd med kort varsel till 
tävlingen. Det gick till och 
med så bra att trion fick med 
sig varsin guldmedalj de 
också!

Utöver dessa fina resul-
tat hade klubben också 

flera fjärdeplaceringar med 
ytterst små marginaler till 
pallplatserna, så framtiden 
ser lovande ut för gymnas-
tikklubben som har sin bas i 
Älvängen.

Nu satsar klubben för 
fullt under sommaren. Till 
hösten kommer två tävlingar 
arrangeras i Älvängen i Ale 
Aerobic & Dansstudios regi, 
och då är förhoppningen att 
alla är friska så det finns fler 
gymnaster med på startlistan 
igen. Det är också en grupp 
nya gymnaster på väg som 
förhoppningsvis finns med 
tills dess.

Sedan är EM i Frankrike 
höstens stora mål för de 
äldre gymnasterna, där det 
kan bli deltagande från Ale.

❐❐❐

7:e raka SM-guldet till Ale
– Totalt 5 medaljer i helgens SM i aerobic gymnastics

AnnTheres Johansson tog sitt sjunde raka individuella SM-guld i aerobics gymnastics. Karin 
Tuvskog, även hon från Ale Aerobic & Dansstudios, vann silvret.

Guldtrio. Emma Kvidal, Emilia Berkes och Ebba Andersson 
vann guld i Rikscupen som avgjordes i Trelleborg.


