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Lucas Humling och Julius Grell Sandvikens SHK.
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Gästrikesimmare
slog flera rekord
Från vänster: Jonas Rosin, Melek Keklik, Alexi Jonsson, Muhammed Keklik, Kevin Larsson, Oscar Söderström,Ebbe Tegnér, Siri
Tegnér, Irma Andersson, Emilia Larsson, Tulia Sjöberg, Ola Westrin och Agnes Westrin.
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Åtta medaljer för
Gefle Kyokushin
Sneek Gefle Kyokushin

fick med sig åtta medaljer med i planet hem
från Nederländerna från
den sjuttonde upplagan
av Waterpoort cup i
Sneek.
Tävlingen lockade över 220
barn och vuxna från fem
länder runt om i Europa.
Sverige representerades,
bland annat, av Gefle Kyo
kushins tio juniorer samt
Agnes Westrin på senior
sidan.
Totalt blev det två guld,
två silver och fyra brons
med i resväskan hem. Trup
pen i sin helhet visade att

den träningen som gjorts
inför tävlingen gett frukt i
form av goda individuella
förbättringar från tidigare
tävlingar under säsongen.
Speciellt imponerande var
Tulia Sjöberg som gjorde sin
första internationella täv
ling och lyckades placera sig
på en fin tredjeplats i flickor
12–13 år.
Både för juniorerna och
Agnes var tävlingen en
formkoll inför höstsäsong
ens stora mål. Agnes gjorde
sin sista tävling innan Euro
pamästerskapet för seniorer
som hålls i Bulgarien i bör
jan på december.
För juniorerna så väntar

den första stora nationella
tävlingen på hemmaplan på
ett halvt decennium. Lör
dagen den 15 december går
tävlingen ”Gefle Kyokushin
Junior Open” i Gavlehovs
hallen. Detta blir en möjlig
het att visa upp den höga
internationella standarden
som klubbens tävlande be
sitter för hemmapubliken.

Helgens resultat i helhet:

n Siri Tegnér – guld flickor
10–11 år mellanvikt.
n Muhammed Keklik – sil
ver pojkar 10–11 år lättvikt.
n Oscar Söderström – brons
pojkar 10–11 år mellanvikt.
n Ebba Tegnér – guld flick

or 12–13 år mellanvikt.
n Tulia Sjöberg – brons
flickor 12–13 år lättvikt.
n Melek Keklik – brons
flickor 12–13 år mellanvikt.
n Kevin Larsson – brons
pojkar 14–15 år lättvikt.
n Agnes Westrin – silver
damer lättvikt.
n Alexi Jonsson, Irma An
dersson och Emilia Larsson
nådde inte pallen denna
gången men visade på god
utveckling och gjorde bra
individuella prestationer i
deras respektive matcher.
Medföljande ledare Jonas
Rosin och Ola Westrin var
mycket nöjda.
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KFUM-damerna vann igen
BaSket Precis som i premiärmatchen så var det
än en gång var en gedigen laginsats som lade
grunden till vinst för
KFUM Gävles damer i
div 2-basketen.
Nu blev det dock tuffare och bara seger med
51–49 mot Hammarby.
Tjejerna ska ha en stor elo
ge för ett välorganiserade
och aggressivt och discipli
nerat försvarsspel. Det fanns
lite mer att önska av anfalls
spelet denna eftermiddag
i Farsta både när det gäller
avslut och passningsspel
där en del slarv höll på att
kosta laget segern.
KFUM Gävle mötte ett
organiserat Hammarby med
några riktigt bra skyttar och
detta kombinerat med
KFUM:s lite slarviga anfalls

division 2

Hammarby–KFUM
Gävle 49–51
Poäng, Gävle: Ulrika
Paulsen, 11, Frida
Göterfors, 10, Esther
Schöllmann, 9, Signe
Sjöström, 9, Elin Jakobsson, 5, Caroline
Zander, 3, Angie
Wikman-Salmén, 2,
Lisa Engstrand, 2.

KFUM-damerna jublar över segern och tackar för stöd.
spel gjorde att matchen blev
jämn rätt igenom.
Avgörande skottet stod
Angie Wikman Salmén för
med omkring minuten kvar
av matchen.
Extra roligt denna efter
middag var att pojkar 04/05
som spelar i Stockholms
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serien också mötte Ham
marby i matchen efter – och
de gjorde allt för att heja
fram damlaget vilket det
också lyckades. Det upp
skattades av KFUMtjejer
na.
Sedan var det extra roligt
att även KFUM Gävles grab

bar kopierade damernas
bedrift och vann mot Ham
marby efter att på morgon
vunnit mot Fryshuset. Nu
hoppas damlaget kunna ko
piera grabbarna och vinna
mot Fryshuset hemma tion
de november.
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Simning I helgen simmades DM/JDM för Mellansvenska sim-regionen i
Västerås.
Åtta gästrikesimmare
deltog vilket resulterade i många personliga
rekord och flera pallplatser.
I DM finns bara två klasser,
JDM för simmare 20 år och
yngre samt DM för simmare
21 år och äldre. De yngre
simmarna deltar i båda klas
serna i grenarna medan de
äldre bara får delta i DM.
Gästrikesimmarna mötte
tufft motstånd från framför
allt Västerås, Eskilstuna,
Sala och Uppsala.
Jakob Källquist 17 år Gäv
le Simsällskap blev junior
distriktsmästare på 50 rygg
sim (3:a i DM klassen). Han
blev tvåa på 200 rygg i både
JDM och DM samt trea på
200 frisim i både JDM och
DM. På 200 medley blev det
en 2:a plats i JDM samt en
3:e plats i DM.
Klubbkompisen Marcus
Ålenius 17 år simmade till
sig ett silver i både JDM och
DM på 200 fjäril och på 50
fjäril blev det ett silver i
JDM.
Julius Grell 15 år Sand

Jakob Källquist Gävle SS.
vikens Sim och Hoppklubb
knep ett silver i både JDM
och DM på 100 rygg samt ett
silver i JDM på 50 rygg. Han
satte även flera nya fina per
sonliga rekord under helgen.
Klubbkompisen Saga Bor
åker 14 år blev trea på 100
och 200 bröst i både JDM
och DM. Flera nya personli
ga rekord blev det också för
Saga.

Andreas Persson 18 år Gäv

le SS knep ett silver på 50
bröstsim i JDM. Medan
klubbkompisen Frida Flo
rén 14 år tog ett brons i JDM
på 100 medley. Två nya
personliga rekord blev det
också för Frida.
Fina simningar och nya
personliga rekord blev det
också för Adam Carlsson 17
år Gävle SS samt Lucas
Humling 13 år Sandvikens
SHK. För Adam på 400, 800
och 1500 frisim och för Lu
cas på 200 medley, 200 fjä
ril samt 100 och 200 frisim.
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Brottningsmedaljer till
Gästrikland i stortävling
Brottning I helgen avgjordes Norrländska
Elitbrottningen, norra
Sveriges största brottningstävling, i Umeå
med cirka 270 brottare
från Sverige, Norge,
Finland, Estland och
Litauen.
BK Loke från Gävle
ställde upp med tio
deltagare och brottade
till sig tre guld och två
silver.

Gulden brottades hem av
Alvin Thulinder, William
Aflarenko och Joel Nilsson,
alla tre gick obesegrade i
sina viktklasser. Silverme
daljörer blev Bror Hedqvist
och Erik Pettersson.
Alla BK Lokebrottare har
gjort stora framsteg senaste
tiden och presterade på fin
nivå hela helgen. Något som
belönades med att klubben
resultatmässigt blev bästa

klubb i knatteklassen.
Även Sandvikens Brottar
klubb deltog med sex brot
tare och brottade till sig tre
guld, två silver och ett
brons. Guldmedaljörerna
heter Melvin Peterzon, Hjal
mar Sandin och Zion Sten
lund.

Silvermedaljerna brottades

hem av Fredrik Sjödén och
Viktor Bernhardsson och
bronset togs hem av Willi
am Sjödén
Sandvikens Brottarklubb
slutade totalt som sjätte och
BK Loke som sjunde bästa
klubb av de 34 deltagande
klubbarna för alla ålders
klasser och viktklasser.
Närmast väntar Mälar
cupen i Västerås första hel
gen i november där det åter
igen väntas internationellt
motstånd för våra duktiga
brottare i distriktet.
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