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Fritt fall för Skår IBK
GÖTEBORG. Skår IBK
toppade tabellen efter
sex omgångar.
Efter fyra raka förluster ser läget annorlunda ut.
I lördags blev det
förlust mot Göteborg
City IBK.
En olycka kommer sällan
ensam. Sedan Skårs herrar fick
sin förlustnolla spräckt i den
sjunde omgången har laget
inte lyckats vinna. Drömmen
om att vinna division fyra ser
nu ut att stanna vid just en
dröm. Bortamötet med Göteborg City var länge jämnt

– En tung förlust. Vi
och avgjordes först under
slutminuterna. Skår var med anförde tonen i nästan hela
fyra minuter kvar att spela i matchen, men vårt tunga
manfall gjorde
ledningen med
att vi inte
4-3, men lagets INNEBANDY
orkade
hela
ankare Oscar Division 4 Göteborg
vägen. Det var
Frii visades då Göteborg City IBK – Skår IBK 7-4
smågrinigt och
av banan efter Surte IS IBK – Sävedalen 6-6
mycket hackatt ha protesterat mot ett domslut. I det ande, till sist fick jag en körare
efterföljande powerplay kvit- i ryggen och for över sargen.
terade Göteborg City. Ytter- Det fick mig att reagera och
ligare två minuter senare jag sa några väl valda ord till
kom också nästa kalldusch, domaren. Det var olyckligt,
då hemmalaget sköt sitt femte säger Oscar Frii till lokaltidmål. Skår fick sätta allt på ett ningen.
kort, men öppnade sig istället
Förlusten var den fjärde i
bakåt. Det blev 6-4 och sedan ordningen och Skår har fallit
även 7-4 i tom kasse.
som en sten i tabellen.

– Ändå är vi fortfarande
med och krigar om det. Nu
gäller det att vi vänder trenden och vi får ett bra tillfälle
på söndag när serieledarna
kommer till Skepplanda,
menar Oscar som förklarar
den negativa utvecklingen
med att truppen är tunn och
sårbar när återbuden haglar
in.
I Surte IS IBK är tongångarna mer positiva. Laget är
tvåa, fyra poäng bakom IBF
Göteborg. Daniel Dahlman
är stekhet och noterades för
fyra fullträffar i mötet med
Sävedalen som slutade 6-6.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Arkivbild: Allan Karlsson

– Men Surte fortsätter imponera

Surtes Daniel Dahlman jublar högst just nu. Med 23 mål är
han tvåa i seriens poängliga. Tyngre går det för Oscar Friis
Skår som inkasserade fjärde raka förlusten i helgen.

Foto: Allan Karlsson

Hidajet Hadzic årets Vaken Ledare

Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-Do utsågs till Vaken Ledare
2013. Han framhöll också sina vapendragare i föreningen
som växer så det knakar. Här ses Lora Timany.

NÖDINGE. Bohus Taekwon-do har utvecklats
från ingenting till en
ungdomsförening med
växtverk.
Grundaren Hidajet
Hadzic mottog förra
söndagen årets ledarstipendie av Vaknafonden.
– Jag är både stolt
och tacksam, sa han
ödmjukt.
Vintern 2012 bestämde sig
Hidajet Hadzic. Sabotage av
busskurer och glasade bullerskydd som slogs sönder fick
vara nog. Ungdomar behöver
erbjudas ett ännu bättre utbud
av positiva och fostrande aktiviteter. Trots alla föreningar
saknade han ett alternativ
för alla de som inte tyr sig
till bollar. Med sina tidigare
erfarenheter från taekwon-do
bestämde han sig för att starta
Bohus Taekwon-do, men i

brist på lokaler fick föreningen nöja sig med Nödingeskolans gymnastiksal.
– Hade vi haft tillgång till
större lokaler hade vi varit
ännu fler aktiva. Det är det
som bromsar vår utveckling
just nu, säger Hidajet.
Föreningen har idag tre
instruktörer, förutom Hidajet är det Lora Timany och
Peter Nilsson. Träningarna
sker måndag, onsdag och
fredag. Numera har föreningen också fått tillgång till
Nödinge idrottshall.
– Det är ett lyft för oss och
vi känner också ett stort stöd
från våra huvudsponsorer Ale
El, Alebyggen och Vakna,
säger Hidajet som gärna ville
dela utmärkelsen med sina
ledarkollegor.
– Tillsammans gör vi det
här jättebra!
Vaknafondens motivering
till årets ledarstipendium
löd: ”Med ett enastående enga-

INNEBANDY VECKANS
DAMER DIV 2

Lördag 14 december kl 14.45
BOHUSHALLEN

SURTEvsIS IBK
KÄRRA IBK

gemang, en vilja av stål och
ett hjärta av guld har Hidajet
Hadzic grundat och utvecklat
föreningen Bohus Taekwon-do.
Syftet är att lära deltagarna att
försvara sig, inte att slåss. Grunden i träningen är disciplin och
respekt. Sporten fostrar individen. Medlemmarna får avlägga
en ed att inte missbruka det man
lär sig och Hidajet Hadzic är
noga med att informera både
utövarna och föräldrarna om
reglerna. Den huvudsakliga
målgruppen är barn och ungdo-

mar, både killar och tjejer – och
alla ska ha råd att vara med. Idag
har föreningen över 50 aktiva
och de sportsliga framgångarna
som avlöst varandra det senaste
året är ett kvitto på seriositeten
i verksamheten. Hidajet Hadzic
osjälviska inställning och positiva
egenskaper har medfört att Ale
beriktats med ytterligare en förening för barn och unga i Ale”.

TEXT
Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

VAKEN LEDARE
Stödföreningen Vaken, i folkmun kallad Vaknafonden, instiftade 2008 ett
ledarstipendie till förmån för ambitiösa ungdomsledare i Ale kommun.
Tidigare stipendiater:
2008: Tommi Pasanen och Stefan Forsberg, Surte IS IBK
2009: Sara och Soﬁa Johansson, Ale HF
2010: Samuel Hylén, Surte Missionsförsamling, Frida Blomster, Ale Basket
2011: Jonathan Wiman, Nol-Alafors kulturförening
2012: Per Carlsson, Bohus IF friidrott
2013: Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-do

KLASSHANDBOLLEN I ALE

MATCHER

ALE GYMNASIUM SÖN 15 DECEMBER

POJKAR 03 12:10
NÖDINGE vs Sävehof 2
FLICKOR 01 13:00
NÖDINGE vs Torslanda
POJKAR 03 13:50
Sävehof vs Lysekil
FLICKOR 99 14:40
NÖDINGE vs Sävehof
POJKAR 03 15:30
NÖDINGE vs Lysekil

GOD
JUL

LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:
DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a - 2000:Prispengar vinnare 3:a - 1500:Prispengar vinnare 2:a - 1000:-

ANMÄLAN TILL
www.laget.se/nodingesk

Parkera på grusplan vid hallen

Ale Torg

mats@wbits.se Tel: 0733-41 18 03
Sista anmälningsdag fredagen den 14:e Januari

