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I år hedrades fyra ungdomar för deras
lovande insats inom sporten
Onsdagen den 15 december delade Karlskoga Idrottshistoriska sällskap ut årets
stipendier till fyra lovande ungdomar.
De fyra var Mikaela Dietmann och Julia Ragén - Bofors Simhoppsklubb,
Viktor Heiche - BK Avance och Hampus Helj - Karlskoga Innebandy.

Stipendiater är vi allihopa

Utdelningen och ceremonin hölls på restaurang Terrassen och närmare 30 personer
kom för att ta del av ceremonin.

- Där framgick att boxningen har ett rejält uppsving just nu med bra tränare i klubben.
Vi är ett 100-tal medlemmar just nu, berättade klubbens ordförande Carola Fritiofson, tillika
mamma till stipendiaten Viktor Heiche.
Hon gläds också åt att klubben numera slipper husera i Nobelstadions innandömen. De återfinns
i Karlbergsskolans aula numera.
Diplomboxningen utvecklas starkt i landet, inte minst i Avance. Det är också i diplomboxning
Viktor vunnit sin SM-medalj.
Viktor avslöjade också efter prisutdelningen att han ska till Stockholm innan jul för att testas inför
antagning till boxningsgymnasiet i Haninge.

- Det konstaterades också att Hampus Helj är den första innebandyspelare från Karlskoga som
någonsin deltagit i ett landslag. Han var i höstas uttagen till U19-landslaget och hoppas på fler
matcher i den tröjan.

- Simhopparna har genom åren prisats med ungdomsstipendier och årets två stipendiater,
Mikaela Dietmann och Julia Ragén, är goda representanter för sporten. De var inför onsdagens

utdelning just hemkomna från junior-VM i Ukraina och skulle bara timmarna efter ta sig till
Stockholm för vidare befordran till Helsingfors och Nordiska mästerskapen.
Dit skulle också tränaren Mathz Lindberg. Han kunde konstatera att simhoppningen står sig bra i
Karlskoga.
-Vi är väl kanske landets bästa klubb när det gäller SM-medaljer. Vi har väl tagit bortåt 200 guld
vid det här laget. Det har också funnits simhopp här sedan badhuset byggdes 1942 och även
tidigare vid Kallbadhuset.
-Nu väntar vi på nytt badhus och inte något sån´t där äventyrsbad med rutchbanor och annat. Det
ska vara en rejäl satsning på en hoppbassäng bland annat, tyckte han.

Vid pennan
Ingvar Carlsson

Fyra unga, lovande idrottare har tilldelats Karlskoga Idrottshistoriska sällskaps ungdomsstipendier.
Här ses de fyra i samband med prisutdelningen på Terrassen, Folkets Hus. Från vänster: Hampus Helj,
innebandy, Viktor Heiche, boxning samt Julia Ragén och Mikaela Dietmann, simhopp.

