24

MÅNDAG 4 DECEMBER 2017 VÄSTERBOTTENS-KURIREN

SPORT

Umeå Brottning tog hem två brons
BROTTNING. Umeå tog två brons i Glentons mästarmöte i skånska

Sösdala. Tävlingen är en av landets tuffaste och mest prestigefyllda med inbjudan till de sju bästa tjejerna i Sverige. Umeås starka
duo Ellen Johansson (klass 60 kg) och Amanda Andersson (klass
65 kg), brottades båda bra och båda tog brons. PETER HEGETHORN

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

Hög felprocent blev
PLATT FALL. Blekt, lojt och energilöst.

Björklöven kollapsade totalt och förlorade
med 1–6 mot Västervik.
–Det är totalt oacceptabelt. Vi ger dem
matchen, sade backen Niklas Pavel.
ISHOCKEY. Kontrasten var enorm
jämfört med den förra hemmamatchen. Då körde Björklöven
över AIK totalt i den första perioden. Den här gången var det
ett helt annat Löven som kom
till spel, utan aggressivitet och
skärpa.
Västervik hade bara tagit en
enda trepoängare på bortais.
Nu bjöd Björklöven in smålänningarna i matchen direkt.
– Vi har alldeles för stor felprocent. Tror vi hade tio spelvändningar emot oss bara i
första perioden, sade Lövens
tränare Joakim Fagervall, som
inte har någon förklaring till lagets berg och dalbaneform:
– Ska man vara ett topplag
måste man bevisa det i varje
match, det gör vi inte nu utan
är ett varannandagslag.

Björklöven har bara gjort första
målet i sex matcher, sämst i serien. Även den här gången var
det motståndaren som först hittade rätt när Joacim Hedblad
fick stå ostörd framför Adam
Werner i hemmamålet och styra in 0–1 efter 5.07.
Målet verkade tända Björklöven, åtminstone tillfälligt, och
resten av den första perioden
tog hemmalaget tillbaka intiativet i matchen.
En svag passning av backen Simon Åkerström i början av andra ledde till en ny spelvändning och ett nytt baklängesmål
genom Joacim Hedblad.
– Vi måste vara rejälare i defensivjobbet och göra det vi
kommit överens om. Inte göra
egna grejer, sade Pavel.
Med ett skott som tog på en
Västerviksspelare och gick in
gjorde han sitt första mål för säsongen. Målet betydde 1–6 fem
minuter före slutsignalen.
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Det betydde att Västerviks
37-årige målvakt Jonas Fransson inte kunde hålla nollan nu
när han vara tillbaka i samma
hall där han en gång i tiden spelade JVM tillsammans med bröderna Sedin, Henrik Zetterberg,
Niklas Kronwall och många andra storheter.
Jonas Fransson var bra – liksom hockeypensionären Conny
Strömberg, 42, som låg bakom
två powerplaymål.
För Björklöven gäller det nu att
försöka hitta tillbaka till vinnarspåret igen och klara av att
stanna kvar.
– Ska vi vara med i toppen
måste vi vara konsekventa i
varenda byte. Nu misslyckas vi
fullständigt med de konsekventa bitarna i vårt spel, sade Joakim Fagervall.
På onsdag väntar Almtuna på
hemmais.
– Nu måste vi svälja det här
sura pillret och ladda om. Vi
måste ta med de bra saker vi
ändå gör till nästa match, sade
Niklas Pavel.
Om laget inte är konsekvent är
åtminstone supportrarna det.
Green Devils slits hela tiden
mellan hopp och förtvivlan men
ger aldrig upp.
Före det förnedrande nederlaget för favoritlaget fick supportrarna ta emot priset som
allsvenskans bästa förra säsongen.
THOMAS ERIKSSON

Det blev en deppig lördag för Björklöven som inte hade många rätt i
hemmamatchen mot Västervik.
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Nyttig träning när Elvbo
BASKET. Udominate var nära att
slarva bort segern hemma mot
Eos. Då klev Danielle Elvbo fram
som distansskytt.
– Skönt att kunna hjälpa till, säger
23-åringen från IFK Lit i Jämtland.

Danielle Elvbo klev fram med bra insats för Umeå.
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I mitten av tredje perioden såg
det mesta lugnt ut med storfavoriten Umeå Udominate i stor
ledning på hemmaplan. Men
det blev rejält spännande innan matchen var avgjord. 18 poängs försprång krympte till en

poäng med fem minuter kvar på
klockan.
– När vi inte är koncentrerade
så gör Eos enkla poäng. Det var
bitvis i matchen där vi inte gjorde det vi ska och inte det vi pratat om, säger Danielle Elvbo.
Gästande IK Eos från Lund hade
en mycket tydlig plan mot ett
hemmalag med stort övertag i
längd (Udominate vann returerna med 51–29). I försvar satsade
Eos allt på en zon för att försö-

ka tvinga Udominate att skjuta
mer på distans.
– Det var lite annorlunda att
möta ett lag som spelar zon en
hel match, säger Elvbo som blev
den som klev fram.
Hon träffade fyra av åtta skott
från trepoängsland. Totalt 16
poäng i matchen på 22 minuters
speltid från bänken.
– Det lossnade till slut, det var
skönt att det kom när det gällde,
säger Danielle Elvbo, som också

