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Lördagen den 22 no-
vember avgjordes Svenska 
Mästerskapen i Taekwon-do 
ITF. Ale representerade av 
Beatrice Skyman. Hon vann 
sin klass 1 dans Mönster 
för damer mycket överty-
gande. Mönster är olika 
förutbestämda program av 
grundtekniker. Det finns 24 

mönster i Taekwon-Do med 
mellan 19 till 72 rörelser 
i varje. Tävling i mönster 
bedöms av fem domare vilka 
poängsätter utövarna utifrån 
följande bedömningskriteri-
er: Tekniskt utförande, kraft, 
balans, rytm och andnings-
kontroll.

Beatrice Skyman segrade på SM

I helgens som gick tog 
Bohus IF’s pingisherrar en 
ny seger. Matchen spela-
des mot Backa BTK och 
segersiffrorna skrevs till 
8-5. I och med segern, blir 
det nu en ren seriefinal mot 
likaledes obesegrade Möln-
dals BTK.

Matchen mot Backa in-
leddes med att Åke Mentor 
och Johnny Sallander en-
kelt vann sina matcher och 
gav Bohus IF en stabil 2-0 
ledning. Efter det var det 
Magnus Olofsson tur att 

spela sin första seniormatch 
för säsongen.

– Magnus har gått starkt 
i veteranligan och förtjänar 
att flyttas upp och spela 
seniorpingis, säger Johnny 
Sallander.

Magnus hade lite otur 
i sin match och fick ge sig 
med 3-0 i set. Efter det fick 
även Jonas Härsjö ge sig 
efter en tuff drabbning. Nu 
klev Åke Mentor på nytt in i 
hagen och avfärdade enkelt 
sin motståndare fram till en 
gulsvart 3-2-ledning.

Därefter 
fick tyvärr 
inte Magnus 
revansch på 
sig själv utan 
förlorade 
även sin 
andra singel.

– Tempot 
är lite högre 
och motstån-
darna lite 
snabbare än 
i veteranse-
rien, säger 
Magnus 
efteråt. 

– Jag 
håller på 
att testa lite 
olika gum-
mivarianter 
och har inte 
hittat rätt 
än, fortsätter 

Magnus. 
Ställningen var nu 3-3. 

De två avslutande singlarna 
innan dubbelspelet blev 
lyckat för Bohus IF. Johnny 
och Jonas tog var sin bly-
tung seger över fem set och 
Bohus IF fick till ett litet 
miniryck. 

– Känns bra att få vinna 
över fem set, det stärker 
lagmoralen, säger en lycklig 
Jonas efter matchen.

I dubbelspelet blev det 
delad pott och gulsvart hade 
fortfarande en två matchers 
ledning. Efter det visade 
Åke hög kvalitet och stort 
kunnande när han enkelt be-
segrade Backas toppspelare. 
Ställningen var nu 7-4.

De avslutande två match-
erna delas lika och Bohus IF 
kunde stå som segrare med 
8-5. 

– Nu blickar vi fram-
åt mot nästa match, mot 
tabelltvåan Mölndals BTK. 
Det blir en tuff drabbning 
spår Åke Mentor.

– En seger och vi kom-
mer att kunna äta julmat 
med gott samvete, säger 
Magnus. 

– Vi har jobbat hårt för 
detta hela sommaren och 
hösten och tränat bra och 
med hög intensitet, så jag 
tror och hoppas på att det 
blir en tvåpoängare till, sä-
ger Magnus avslutningsvis.

Helgen som gick var Bo-
hus IF pingisungdomar i fart 
med varierande framgång. 
För det yngsta laget (Tobias 
Skyman, Gustav Berts och 
Jonas Ekström) blev det en 
vinst och en förslut.

Den första matchen gick 
mot BTK Warta. Bohus IF 
fick en mardrömsinledning, 
det blev två svidande 
förluster för Tobias och 
Jonas. Efter det var Gustav 
tvungen att vinna sin match 
för att hålla liv i matchen. 
Gustav gjord en strong insats 
och vann komfortabelt med 
3-0.

Efter det tog Jonas en 
grym revansch på sig själv 
och vann klart mot Wartas 
toppspelare. Nu var läget 2-2 
och dubbeln skulle bli helt 
avgörande. Här visade Tobias 
och Gustav upp en stark 
mentalitet och vann med 3-1 
och hela matchen var avgjord 
till Bohus IF:s fördel, 3-2. 

– Grabbarna visar upp en 
härlig moral och kämpaglöd 
säger Anders Skyman efter 
matchen. 

– Det hade varit enkelt att 
bara ge upp men det finns 
inte bland de här killarna, 
fortsätter Anders.

Efter denna urladdning 

gick krafterna ur killarna. 
Matchen gick mot obese-
grade serieledarna Askims 
BTK. Det blev klara 5-0 till 
Askim och Askim befäste sin 
serieledning. 

– De har inte tappat ett 
set än så länge i serien så det 
är inget att deppa för att vi 
förlorade, säger Anders.

För det äldre laget blev det 
en snöplig situation. 

– Vi fick ett sent sjuk-
domsfall, säger Stephan 
Jönnå och hann inte få in en 
ersättare.

Nu fick Ludwig Jönnå 
ställa upp själv och matchen 
var ju självklart körd redan 
innan första bollen spelat. 
Ludwig visade dock upp ett 
stort kunnande och vann en 
av två matcher. 

– Hade vi haft fullt lag, 
hade vi vunnit denna match. 
I normala fall är vi bättre 
än Kungälv, säger man från 
ledarhåll.

Nu blir det till att träna 
hårt fram till nästa match 
som går i januari. 

– Vi har många ungdomar 
igång och det utvecklar alla. 
Förhoppningsvis kan vi ha 
fler lag igång under våren, 
avslutar man från ledarsta-
ben.

Voltige har bara funnits 
i kommunen i knappt ett 
år. Det startade upp på Ale 
Jennylunds Ridklubb med 
en prova på-dag i februari i 
år och efter det började ett 
gäng att träna regelbundet på 
klubben.

Under året har det blivit 
några tävlingar med goda re-
sultat med tanke på den korta 

tid som gruppen tränat ihop. 
Efter att tävlingssäsongen tog 
slut i oktober så har fokuset 
på träningarna ändrats inför 
en stundande luciauppvis-
ning. Varje torsdag i höst har 
tjejerna samlats och plitat 
ihop en lagkür och sedan steg 
för steg lärt sig att utföra den 
på hästen.

Nu till helgen är det 

dags att visa upp vad de kan 
och vi hälsar alla som vill 
välkomna till ridklubben på 
Bohushöjden söndagen den 
14 december. Dagen börjar 
med hopptävling och sedan 
kommer voltigen att visa upp 
sig. Därutöver blir det lite 
gymkhana, dressyr och dagen 
avslutas med ett luciatåg med 
hästar och elever.

 På söndag blir det  
 voltigeuppvisning. 

På söndag visar Ale Jennylunds voltigetjejer upp sig

Seriefinal för BIF:s pingisherrar
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Helgen 6-7 december 
var det Sveriges största 
inomhusungdomstävling i 
friidrott i Friidrottenshus, 
Göteborg, deltagare från 
hela landet, från Danmark 
och Norge var på plats. 
Konkurrensen är stenhård 
på denna tävling, då de 
allra bästa deltar i de olika 
grenarna. Bohus IF Friidrott 
hade med 40 friidrottare 
som deltog i fler än en gren 
från åldrarna 10 år till 16 år. 

Under denna helg 
slogs personliga rekord på 
löpande band, en del slog 
sina personliga rekord med 
stor och en del med mindre 
marginal, i stort sätt alla 
från vår klubb lyckades att 
förbättra sina rekord. Det 
är fantastiskt att alla träning 
de lägger ner i Bohushallen 
ger resultat. På tal om stora 
sänkningar av personliga 
rekordet så får vi nog 

utnämna Elin Åberg som 
segrare i den kategorin när 
hon under helgen sänkte 
sitt personliga rekord på 60 
m med hela 0,64 sekunder. 
Att gå från 9,74 till 9,10 är 
en väldigt stor sänkning och 
det tyder på att det finns 
mer att hämta. Hennes pre-
station blir heller inte sämre 
av att hon blev tidsmässigt 
sexa av 100 deltagare.

En som markerade sin 
plats som nummer 1 i Sve-
rige var Leo Carlsson som 
var nära att slå tävlingsre-
kordet från 2002 i kula 2 kg 
för pojkar 11 år. Leo vann 
överlägset på nytt personligt 
rekord 10,14 meter och för 
första gången var han över 
drömgränsen 10 meter.

Filip Jonsson, vår unge 
löpare, var också nära att gå 
under en drömgräns när han 
kom tvåa på 600 m för poj-
kar 10 år. Han fick sluttiden 

2.00.06 minuter. Markus 
Menander, som är inne i en 
grundträningsperiod, gjorde 
ändå bra ifrån sig och kom 
på en fin tredjeplats höjd 
pojkar 16 år.

Elliot Karlsson deltog 
i pojkar 10 år fast han är 9 
år och han var nära att slå 
alla 10-åringar i längd, men 
lyckades inte ta alla när han 
kom tvåa. En superb presta-
tion av honom!

Vilket ni säkert förstår 
gick det väldigt bra för 
klubben på denna tävling 
och jag skulle kunna ta 
upp mängder av friidrot-
tare som lyckades på ett 
beundransvärt sätt, men då 
räcker inte Alekuriren till. 
På vår hemsida kan ni läsa 
mera om klubben och våra 
duktiga friidrottare.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Fantastiska framgångar på Julklappsjakten

Leo Carlsson segrade i kula.

Filip Jonsson kom tvåa på 
600 m för pojkar 10 år.

www.skepplanda.se

JUL PÅ FORSVALLEN
Söndag 14 december kl 15-18

Ale Lucia kommer kl 17

OBS! Endast kontant betalning! 
Vi säljer även Bingolotter till uppesittarkvällen

Välkomna till 

Varmt välkomna hälsar Skepplanda BTK:s föräldraförening  
i samarbte med Bouleföreningen

Försäljning av hembakat   
Tomten i tornet tar  
emot barnens önskelistor

Nyhet 2014!
Lokala slöjdare och små-
företagare erbjuder fina 
julklappar. Ponnyridning. 
Levande musik i caféet.


