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Poängstark helg för Aho i AHL
ISHOCKEY. Sebastian Aho hade en assist i både lördagens och söndagens match för sitt

AHL-lag Bridgeport Sound Tigers. Och innan det hade han startat helgen med att göra ett av målen i lagets 7–3-seger i fredags. Det målet var Ahos sjunde för säsongen vilket innebär att han nu leder hela AHL:s skytteliga för backar. Han är även sjunde bäst
DAVID PETTERSSON
bland ligans backar när det gäller poäng (13 på 18 matcher).
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Norum skadad
i USA-premiären
Helsingforsgänget från Umeå Brottning.

Framgångar för brottare
BROTTNING. Helgen bjöd på flera framgång-

ar för Umeåbrottare. I Norges största tävling Kolbotn Cup blev Viktor Terävä tvåa
samtidigt som Oskar Månsson kom till semi – där han tyvärr fick lämna walkover på
grund av en sträckning i ryggen.
I en av Nordens största fristilstävlingar
slutade både Ellen Johansson och Amanda
Andersson tvåa i respektive klass. Och Simona Bolla tog brons i samma tävling.
I övrigt kan noteras att fyra unga Umeåbrottare deltog på en nybörjarträff i Sundsvall, samt att Sofia Eriksson Lif deltagit i
ett juniorlandslagsläger (dit Amanda Andersson också var kallad).
”Brottningen i Umeå är fortsatt mycket
stark. De sportsliga framgångarna fortsätter att imponera”, säger huvudtränare
Samuel Eriksson i ett pressmeddelande.
DAVID PETTERSSON

Iksu tog brons i U23-SM
VOLLEYBOLL. Iksus damer tog i helgen

brons i U23-SM som avgjordes i Södertälje.
Av sju anmälda lag var Engelholms damer suveräna som tog guldet utan att tappa ett enda set. Iksu föll i semifinal med 0–2
mot silverlaget Lidingö. Bronsmatchen tog
Iksu med 2–1 i set (25–21, 19–25, 15–8) mot
Värnamo.
PETER HEGETHORN

Två hemmaförluster
BORDTENNIS. I helgen anordnade Umeå
BTK division I-sammandrag. Dessvärre
blev det ingen lycka vid borden för hemmalagets del, då man förlorade mot Ängby/
Spårvägen Elit C1 med 2–8 och topplaget
Norrtulls SK A1 med 0–8.
Umeålaget ligger sexa i ligan med sju poäng på åtta matcher – bara en poäng upp
till tredjeplacerade Ängby/Spårvägen.
Nästa sammandrag spelas i januari.
DAVID PETTERSSON

■■De senaste sportnyheterna från Västerbotten.
Varje dag på sportsajten.

Lyckad helg för Umeå TK
TENNIS. Umeå tennis-

klubbs herrlag har
kvalificerat sig för division I. Detta efter
att de först vann division 2B och i helgen
besegrade Sundsvall i
en kvalmatch.
För UTK:s del vann
även Ida Johansson
Scandic Gävle Open
i helgen och Filippa
Lidgren kom tvåa i Piteåcupen.

DAVID PETTERSSON Ida Johansson.

TRIST START. Oskar Norum fick ingen rolig start på

USA-äventyret. Umeå AK-föraren åkte på en knäskada i första tävlingen och väntar nu på svar.
SKOTERCROSS. Umeå AK-föraren Oskar Norum gör i vinter
sin första säsong på den nordamerikanska skotercrosstouren. Men säsongspremiären i
Duluth, Minnesota, kunde ha
slutat roligare.
Efter att ha varit med om ett
par incidenter under lördagens
tävlingar i Pro Lite-klassen så
fick han kasta in handduken på
söndagen.
– Jag hade fått ihop grejerna
bra och trivdes bra på skotern.
Jag kvalade in till första led i finalen i lördags, men hann bara
ett halvt varv där innan en massa skotrar small ihop. Jag föll
av och skotern blev överkörd,
säger Norum som undersöktes
på plats.
– De har ju fina grejer så de
röntgade mitt knä för att kolla skador på ben, det var inget
sånt som var trasigt. Men det
kan ju vara något ligament el-

ler ledband, jag ska kolla upp
det så fort som möjligt, säger
Bjurholmssonen.
Oskar Norum hoppas givetvis att han kan köra nästa tävling som avgörs den 9–10 december.
– Ja, vi får hoppas på det. Det
är aldrig kul att skada sig och
helst inte när man är här, då
är det ju ännu jobbigare. Det
känns tungt men det är bara att
vänta och se, säger Norum som
fick uppleva den tuffa konkurrensen direkt.
– Det är ju tuffare här. Det är
110 procent direkt från start och
ingen som släpper förbi någon,
så det är ju skillnad.

”

Det är
tuffare
här. Det
är 110
procent
direkt
från
start.

Utanför skotercrossen så borNorum med flera andra nordiska
förare i sitt team.
– Vi är som ett skandinaviskt
team med bland andra Emilia
Dahlgren och Viktor Hertén.

Fick en tung start på USA-äventyFOTO: JOSH SULLIVAN
ret.
Teamet har hyrt ett stort hus,
så vi bor bra, säger han.
Noterbart att Östersunds
Marcus Ogemar Hellgren tog en
andraplats i Pro Lite-klassen på
lördagen, att Elina Öhman vann
och kom trea i damklassen samt
att Adam Renheim blev tvåa i
Pro-klassen på lördagen.
Dubbelvinnare i Pro-klassen? Givetvis legendaren Tucker Hibbert.
TOMAS RUUTH

En talang stannar – en kan lämna
FOTBOLL. En flicklandslagsspelare
blir kvar. En annan har erbjudanden från damallsvenskan och kan
lämna Umeå IK.
– Klart det lockar att spela i högsta ligan, säger UIK-mittfältaren
Selina Henriksson.

Den goda nyheten först. UIK
och den 18-åriga flicklandslagsspelaren Wilma Öhman är
muntligen överens om ett nytt
kontrakt.
– Det var en jätterolig säsong
förra året och det känns absolut som att vi kommer att höja
oss flera snäpp till 2018, så det
kan bli ännu roligare då, säger
den Sävar IK-fostrade mittfältaren som noterats för åtta flicklandskamper genom åren.
En mittfältare som dock inte bestämt sig om nästa år är Selina
Henriksson. Flera klubbar har
visat intresse för den 19-åriga
Kirunadottern, och hon säger
till Sporten att det finns kontraktsförslag från en klubb i damallsvenskan.
– Ja, så är det. Men vilken
klubb det handlar om vill jag
inte berätta, säger Henriksson.
Umeå IK är dock fortfarande
ett hett alternativ.
– Jag trivs ju djäkligt bra här
och UIK är en bra träningsmil-

”

Jag tror
2018
kommer att
bli ännu
roligare.
Wilma Öhman

Selina Henriksson jagas av andra klubbar.
jö som jag har svårt att se mig
själv lämna. Samtidigt måste
man se det från olika perspektiv och vad som kan vara bäst
för mig. Det är klart det lockar att spela i högsta ligan men
samtidigt trivs jag bra i UIK, säger Henriksson som upplevde
att hon stannade lite i utvecklingen den gångna säsongen.
En detalj som spelar in i framtidsfunderingarna.
– Ja, hur ska jag göra för att
ta nästa steg? Det är mycket att
tänka på.
När vill du ha bestämt dig?
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Wilma Öhman har bestämt sig för
att stanna i elitettan och UIK.
– Så klart så fort som möjligt
så att jag kan skippa de tankarna, säger Selina Henriksson.
TOMAS RUUTH

