30

ONSDAG 22 NOVEMBER 2017 VÄSTERBOTTENS-KURIREN

SPORT

Sporten visar Teg-Örnsköldsvik
LIVESPORT. Sporten webb-tv-sänder inte mindre än fyra matcher i veckan för Pluskunder. 19.00 i kväll inleds tv-veckan med Teg–Örnsköldsvik
i hockeyettan, en match som vi visar tack vare ett samarbete med Mittmedia. På torsdag kan ni se Udominate i EuroCup och på lördag visas
TOMAS RUUTH
Teg–Sollefteå och Örnsköldsvik–Umeå City IBF.

Sportledning: Peter Hegethorn, 090–17 60 21 Tomas Ruuth, 090–17 59 85 Sportredaktionen: 090–17 60 20 E-post: sporten@sportnu.se

Stjärnan: ”Det
TALAR UT. Basketstjärnan Tiffany Brown

Stenlund-Ädelgran är äntligen återställd.

Lånas ut till Vännäs HC
ISHOCKEY. Isak Stenlund-Ädelgran har haft

skadebekymmer under inledningen av denna säsong. Nu är dock 21-åringen helt återställd och kommer göra sina första matcher för säsongen med Vännäs HC.
Stenlund-Ädelgran gjorde 31 matcher
och sex poäng för Björklöven under förra
säsongen. Han spenderade också slutskedet av säsongen på lån i Sundsvall.
Som junior spelade Isak två SHL-matcher
samt CHL med Skellefteå AIK.
– Isak är en stor forward med rightfattning som med sin avighet är ett hot i offensiv zon och som behöver matchträning. Vi
är väldigt tacksamma mot Björklöven som
lånar ut honom, säger general manager
Jacob Bergendorff till vhc.nu.
Lånet gäller för Vännäs två kommande
bortamatcher mot Sollefteå på onsdag och
Östersund på lördag.
MIKAEL BERGSTEDT

Jag känner
mig redo
att anta nya
utmaningar.
Olof Mellberg lämnar sitt tränaruppdrag för Brommapojkarna.

Umeåbrottare uttagna
BROTTNING. Sex brottare från Umeå har
blivit uttagna att delta i prestigetävlingen
Glentons mästarmöte den 2–3 december i
skånska Broby och Sösdala.
Uttagna från Umeå Brottning är; Ellen
Johansson, Amanda Andersson, Axel Uusimäki, Viktor Terävä, Oskar Månsson och
Gustav Månsson.
PETER HEGETHORN

■■Färskt ”Nedsläpp”
inför Pantern–Löven.
Kommer på sportsajten och
i Lövenappen under dagen.

Hellquist till världscupen
PUCKELPIST. UHSK
Umeås Edvin Hellquist får debutera i
världscupen. Han är
uttagen till världscuppremiären i Ruka den
9 december.
– Det känns otroligt
roligt, förhoppningsvis blir det en bra lärdom inför framtiden,
säger den 21-årige
Umeå-åkaren som ingår i träningsgrupp
B i landslaget i år och Edvin Hellquist.
som främst siktar på
att etablera sig på toppnivå i Europacupen.

TOMAS RUUTH

berättar själv om kvällen som slutade med
att hon körde av vägen och nu är misstänkt för grovt rattfylleri: ”Jag är rädd”.
BASKET. Udominates amerikanska pointguard Tiffany Brown
åkte fast sent på måndagskvällen. Hon körde bil berusad efter
en utekväll i Umeå och efterspelet mitt i klubbens säsong med
viktiga matcher redan den här
veckan är synnerligen oklart.
Sporten träffade Tiffany Brown
för att höra hennes egna ord.
– Det känns inte alls bra, något sådant här har aldrig hänt
mig tidigare. Det känns fruktansvärt och jag önskar att jag
kunde ha det ogjort, säger den
31-åriga rutinerade spelfördelaren som värvades till Umeåklubben för att leda laget till
slutspel i EuroCup och ett nytt
försöka att ta SM-guldet från
Luleå.

Varför det gick så fel har hon dagen efter ingen riktigt förklaring till.
– Jag kan inte ge något svar på
det, det bara hände.
Udominate Basket spelade
under helgen två bortamatcher
i Södertälje och Stockholm.
Tiffany Brown säger så här
om den aktivitet som gick så
snett.
– Vi var några i laget som
skulle gå ut och bowla. Vi skulle bara slappna av och spela lite
bowling och shuffleboard. Det
var bara några få med och vi
satt och pratade.
– Det var inte tänkt att det
skulle hända så det skulle bli
någon partykväll, men det blev
några drinkar.
Att ta bilen den här kvällen var
oplanerat:
– Vi hade en tid att passa och
hade lite bråttom när vi skulle
dit, vi skulle spela bowling och
hade inte tänkt dricka. Vi kunde ha tagit taxi, vilket vi borde
ha gjort.
Under intervjun har Tiffany Brown svårt att hitta orden.

”

Dödsfall i
familjen är
en värre
sak, men det här är
hemskt.
Tiffany Brown

Men hon ställer upp och är redo
att ta konsekvenserna av sitt
handlande den här måndagskvällen.
Är det här den värsta dagen i
ditt liv?
– Dödsfall i familjen är en värre sak, men det här är hemskt.
Jag är rädd. Tidigare har jag
sett detta hända någon jag känner, men jag trodde aldrig att
jag själv skulle hamna i en sådan här situation.
Klubben Udominate Basket har
tydligt uttalat att de ska hjälpa
Tiffany Brown. Hon ska enligt
klubbens general manager Joakim Genetay stöttas och några
interna disciplinära åtgärder
är inte aktuellt. Vad som kan
bli påföljd av den rättsliga utredningen kring de misstänkta
lagbrotten ”är straff nog”.
Hur ser du själv på närmaste
framtiden?
– Jag vet inte, nu väntar jag
på vad som ska hända, men jag
känner stort stöd av klubben,
säger Tiffany Brown.
Träningar/matcher?
– Vet inte hur det blir.
När du skrev ditt kontrakt med
klubben, var det då tydligt och
klart vilka regler och policys
som gäller angående saker som
alkohol?
– Jag minns nu inte exakt vad
som står i kontraktet.
Något som du vill tillägga?
– Nej, inget särskilt.
PETER HEGETHORN

En djupt ångerfull Tiffany
Brown dagen efter att hon
åkt fast misstänkt för grovt
rattfylleri.
FOTO: HENRIK KARMEHAG

Klubben efter rattfyllan:
BASKET. Inför avgörande i EuroCup och toppmöte med Luleå i
svenska ligan har Udominates
stjärnspelare Tiffany Brown åkt
fast för misstänkt grov rattfylla.
– Det hon gjort strider mot klubbens policys och vi fördömer detta, säger Udominate Baskets general manager Joakim Genetay.

Det var vid 23.30-tiden på måndagskvällen som basketstjärnan Tiffany Brown i Udominate

Basket ska ha kört en personbil
i berusat tillstånd och orsakat
en trafikolycka på Backenvägen
i Umeå.

Joakim Genetay.

Poliskällor bekräftar att det i nuläget finns fyra aktiva misstankar, varav det grövsta brottet gäller grovt rattfylleri, ett
brott som kan ge uppemot två
års fängelse. Detta efter att hon
hade 1,4 promille alkohol i blodet vid händelsen.

Poliser på plats bedömde också att det fanns tecken på ringa
narkotikabrott genom eget
bruk, vilket är ytterligare en
misstanke, liksom olovlig körning och vårdslöshet i trafik
med anledning av att hon saknade giltigt körkort och orsakade en trafikolycka.
Det ska även ha funnits passagerare i bilen vid olyckan, men det
finns inga uppgifter om att nå-

