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NÖDINGE. Bohus Taek-
won-Do har återigen 
briljerat på två tävlingar

I Särö Cupen den 
22 februari blev det 
hela tio guld och Väst-
svenska Cupen den 5 
april fem guldmedaljer.

Bohus Taekwon-Do fortsät-
ter att skörda framgångar. 
På bara två år sedan klubben 
startade har det gått minst 
sagt bra. 

I Särö Cupen för miniorer 
och kadetter från Göteborgs 
kranskommuner ställde 
klubben upp med 26 tävlan-
de och kammade hem lika 
många medaljer. Tio guld, 
åtta silver och åtta brons 
kunde man stoltsera med. 

När sedan Västsvenska 
Cupen för juniorer och se-
niorer från Sverige och Dan-
mark (totalt 23 lag) hölls den 
5 april var det återigen dags 

för medaljregn för aleklub-
ben som hade åtta deltagare 
anmälda. De plockade fem 
guld, två silver och två brons. 
Där utsågs Bohus Taek-
won-Do även till tävling-
ens tredje bästa klubb efter 
Skövde Taekwon-Do och 
det danska laget Sorö Taek-
won-Do.

Nästa tävling som vän-
tar är Talen Open i Lise-
bergshallen, som är Sveriges 
största barn- och ungdoms-
tävling. Den 18 maj går den 
av stapeln och Bohus ställer 
då upp med mellan 30 och 35 
tävlande och som vanligt sik-
tar klubbens grundare Hida-
jet Hadzic och hans gäng på 
guldmedaljerna. 

– Jag vill passa på och 
tacka alla tävlande, coacher, 
domare, föräldrar och våra 
sponsorer som gör det myck-
et lättare för oss att vara med 
och vissa att vi kan och vi vill!

JOHANNA ROOS

– Nästa utmaning blir Talent Open den 18 maj
Bohus Taekwon-Do fortsätter plocka medaljer
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Västsvenska Cupen. Bohus Taekwon-Do har på bara två år sedan klubben startade nått stora framgångar.

I helgen som gick spelades 
sista omgången av bordten-
nisserierna för ungdomar i 
Göteborg. Bohus IF hade 
ett antal lag i farten och det 
blev lite skiftande framgån-
gar. Bland de yngsta lagen 
hade föreningen två lag i 
elden, ett lag möte Kungälvs 
BTK och ett lag mötte 
Partille PK. Tyvärr blev det 
förlust i båda matcherna. 

Laget som mötte 
Kungälvs BTK bestod av 
Tobias Skyman och Jon-

athan Grob. Slutresultatet 
skrevs till 4-1. Matchen 
inleddes med att laget 
tappade båda singlarna och 
att dubbeln visade sig bli 
avgörande. 

– Trots en stark insats av 
killarna fick de stryk, sade 
Annica Svensson efter 
matchen. 

Därefter vann Tobias 
Skyman sin match innan 
Jonathan Grob fick vika ned 
sig och slutresultatet blev 
4-1.

För det andra laget, som 
bestod av Johan Hansson 
och Simon Jobäck, blev 
slutresultatet 0-5.

– Det är två killar med 
framtiden för sig och det är 
första säsongen de är med 
och spelar matcher. Idag var 
vi numret för små och för-
lusten var bara att acceptera, 
säger Johnny Sallander.

Bland de äldre lagen hade 
Bohus IF tre lag i farten. 
Laget som bestod av Erik 
Börjesson och Manuel 

Storch fick en förlust och 
en vinst. I första matchen 
blev det stryk med 5-0 mot 
topplaget Backa BTK. I 
den andra matchen plock-
ade grabbarna fram en stor 
portion moral och slog 
enkelt BTK Linne med 4-1. 
Denna matchen inleddes 
med att lagen vann var sin 
singel innan Bohus IF tog 
tag i taktpinnen och avg-
jorde matchen ganska enkelt 
genom att vinna dubbeln 
och båda singlarna.

Ytterligare två lag spelade 
matcher (ett lag bestod av 
Ludwig Jönnå och Daniel 
Petersson och ett lag 
bestod av Erik Köre och 
Isac Berglund). Tyvärr blev 
det fyra förlustmatcher (två 
för varje lag).

– Det var ett starkt mot-
stånd vi mötte i alla match-
erna och förlusterna var 
odiskutabla, säger Annica 
Svensson från ledarhåll. 

– För många av killarna är 
det första säsongen de spelar 

matcher och de är här för 
att lära. Nu tar vi sommar-
lov och laddar batterierna 
inför nästa säsong. Då tror 
jag vi kommer att se en bra 
utveckling på killarna som 
börja spela pingis i år, avslu-
tar Johnny Sallander. 

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Sista omgången spelad för Bohus IF pingisungdomar

Surtes trupp formar sig
BOHUS. Isen är borta 
och skridskorna lagda 
på hytllan.

Nu är det snart för-
säsong med vikter och 
löparskor som gäller för 
Surtes bandytrupp.

Tränare Jonny Samu-
elsson ser fram mot att 
få styra från start till 
mål.

Som lokaltidningen tidiga-
re berättat fortsätter Jonny 
Samuelsson som A-lagsträ-
nare för Surte BK i bandy-
allsvenskan. Han fick ta över 
huvudansvaret då Johan 
Ekängen tvingades flytta av 
privata skäl.

– Det ska bli kul att få 
vara med från början. I nästa 
vecka ska vi ha ett uppstarts-
möte och diskutera året som 
gick samt dra upp riktlinjer-
na inför kommande säsong, 
säger Jonny när Alekuriren 
tar bandytempen dagarna 

före påsk.
Klubben jobbar för fullt 

med att spika truppen och än 
så länge flyter allt på som det 
ska. Ingen har hittills dekla-
rerat att de tänker sluta eller 
byta klubb.

– Fast alla har inte sva-
rat än. De som är lite äldre 
brukar vänta med det. Du är 
sliten efter en säsong, men 
när du väl får lite distans 
brukar suget efter att få åka 
skridskor komma tillbaka. 
Inte ens Nils Sigurd som 
ska operera ett knä har sagt 
att karriären är över, säger 
Jonny Samuelsson.

Hur vill du själv nu när 
det har gått en tid analyse-
ra säsongen som gick?

– Vi har en trupp med en 
stor potential, men vi slar-
var lite för mycket för att få 
maximal utdelning. Vi mås-
te höja vår lägsta-nivå. Det 
fanns matcher där vi brände 
otroligt många givna mål-
chanser och det håller inte. 
Samtidigt kan vi ursäkta oss 
med att det var vårt första år 
i allsvenskan på ett tag. Tem-

pot var högre och motstån-
det bättre, så det är klart att 
vi behöver tid att acklimati-
sera oss, svarar Jonny.

Om du får dröm, vad 
önskar du för tillskott till 
truppen inför nästa år?

– Jag är glad om vi får 
behålla killarna. Det är en 
härlig trupp, men det är klart 
att en notorisk målskytt är 
aldrig fel.

Målvakten Alexander 
Wetterberg röstades fram 
av supportrarna som årets 
spelare 2013-14.

Alexander Wetterberg röstades fram som årets spelare i Surte BK den gångna säsongen. Nu 
väntar klubben på att målvakten ska lämna klartecken för ytterligare en säsong.
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SURTE BK 2014-15

Tränare: Jonny Samuelsson.

Spelare som lämnat klar-
tecken: Mattias Wenstedt, 

Adam Rohr, Daniel Rydén, 

Daniel Bengtsson, Aldin 

Cirkic, Linus Carlström, 

Johan Janebrink, Carl-Oskar 

Bridholm, Fredrik Åkerlind, 

Marcus Blom, Emil Elofsson 

(MV), Robin Wang, Jens 

Samuelsson, Tobias Magnus-

son och Jonas Trysberg.
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