
Lördagen 8 februari deltog Nik-
las Borg från Ale Karate Klubb, Jonas 
Rosin, Gefle Kyokushins, samt Mi-
chael Vestin från Landvetter Kyokus-
hin Karate i Ballerup Challenge Cup i 
Köpenhamn. Det är en seniortävling 
med fulla Knockdown-regler som är till 
för fighters som vill prova på att tävla 
enligt Kyokushinkaratens traditionel-
la Knockdownregler. Du vinner på att 
knocka alt sätta motståndaren ur spel, 
så den inte kan fortsätta fightas.

Jonas Rosin, 18 år, valde denna täv-
ling som sin första seniortävling. Han 
deltog i den största gruppen, herrarnas 
mellanvikt med 16 deltagare. Första 
fighten avslutades efter bara cirka åtta 
sekunder då Jonas vann på knockout. 
Totalt gick Jonas fyra fighter som han 
vann allesammans och första segern i en 
seniortävling är därmed ett faktum.

Niklas Borg, också nyss 18 år fyllda, 
fightades i lättvikten med åtta fighters. 
Han gjorde en mycket stark insats och 
vann sina två första matcher för att i 
semifinalen bli slagen på näsan flera 
gånger. Motståndaren varnades, men 
inte för alla slag så när domslutet kom 
fick dansken tre flaggor mot Niklas två.

I matchen om tredjepris vann han 
dock övertygande och bronset säkrades. 

Niklas fick också tävlingens pris som 
den mest tekniska fighter och den till-
hörande bucklan.

Michael Vestin tvingas tyvärr dra sig 
ur tävlingen på grund av medicinska 
skäl.

Tävlingen lockade 60-talet fighters 
från 18 år och uuppåt. Deltagarna var 
mestadels från Danmark, men även 
Holland och Sverige deltog med flera 
stycken fighters.

Tappra fighters som deltog i Ballerup 
Challange Cup i Köpenhamn.

Niklas Borg från Ale Karate Klubb.

Framgångsrika fighters i Köpenhamn
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För mer information: www.laget.se/alehf

MATCHER
ALE GYMNASIUM 
23 februari 16.45

Herr div3
Ale HF – Baltichov

Älvängens Kulturhus 23 februari
H Div 4 V 12.30 Ale HF 2-HK Kelt
H Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Backa Skälltorp
D Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-Byttorps IF
P P99 1 15.45 Ale-Önnered grön
P P99 N 16.35 Ale 2-Sävehof 3

POJKAR 2 14:35 
NÖDINGE vs Ale

FLICKOR 99 15:25 
NÖDINGE  
vs Kungälv

ALE GYMNASIUM 
 SÖN 23 FEBRUARI

www.laget.se/nodingesk

HELGENS 
MATCHER 

Ale Torg

Ahlafors IF kallar till

ÅRSMÖTE
söndag 9 mars kl 17.00

i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med  
1 mars beställas av Cicki Otter på  

tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 23 februari

Alla medlemmar hälsas  
hjärtligt välkomna!

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

Johan Lövgren och Ale HF försökte, men räckte inte till mot Mölndals HF som förvaltade sina 
chanser bättre. Nu pekar allt på att det blir nedflyttning till division fyra för Ales herrar. 
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MÖLNDAL. Det sakna-
des varken tändning 
eller motivation när 
Mölndals HF och Ale HF 
drabbade samman.

Matchen handlade 
mycket om vilket av 
lagen som skulle få för-
nyat kontrakt i division 
tre.

Spänningen varade i 
40 minuter, sen avgjor-
de Mölndals skärpa eller 
Ales oskärpa... 

Det har tyvärr inte blivit mer 

än fyra segrar  årets seriespel 
för Ale HF:s herrar. I sön-
dags var det nödvändigt att 
ta full pott för att närma sig 
lagen ovanför strecket. Ale 
gjorde ett helhjärtat försök 
och i paus skiljde bara ett 
mål.

– Vi minimerade antalet 
tekniska misstag och hittade 
en del nya lösningar fram-
åt. Tio minuter in på andra 
halvlek värderade vi dock 
fel. Några halvtaskiga avslut 
gav Mölndal en femmålsled-
ning. Sedan landade Anton 
Thunberg illa på sin axel 
och hade därmed spelat fär-
digt. Det ställde till bekym-
mer bakåt, men så är det, 
summerade hårt prövade 

Aletränaren, Janne Lövgren.
Förlusten innebär att 

Mölndal nu är sex poäng före 
och närmast ska Ale drabba 
samman med topplaget IK 
Baltichov.

– Vi ska vara realistiska. 
Årets trupp har varit tunn 
och vi har tappat ett antal 
tunga namn. Laget kan må 
bra av att starta om i fyran 
och få vinna lite matcher, vil-
ket ger självförtroende. Nu 
ska vi inte ge upp på förhand. 
Serien ska spelas färdigt och 
vi ska försöka avsluta snyggt 
så vi kan ta med oss lite posi-
tiv energi till nästa år, avslu-
tar Janne Lövgren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale förlorade ödesmatch

VECKA 08         NUMMER 07|18 SPORT

Div 3 Västsvenska västra
Mölndals HF – Ale HF 35-25 (16-15)
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