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Grekisk seger i Stockholm Open
TENNIS. Grekiske tennisstjärnan Stefanos Tsitsipas tog karriärens
första ATP-titel när han vann finalen i Stockholm Open över Ernests Gulbis, Lettland, med 6-4, 6-4. Den 20-årige greken har slagit
igenom den här säsongen, är rankad 16:e i världen men hade förlorat sina två tidigare finalframträdanden under säsongen.
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Tog VM-brons tillsammans med Krister Sellman.

VM-brons till TTGU-duo
HINDERBANELÖPNING. TTGU-löparna och
Umeåduon Ludvig Werkmäster och David
Nordström stod för en stark säsong i Toughest-serien i Sverige. I helgen bildade duon
tillsammans med Krister Sellman svensk
trio på lagtävlingen på VM i hinderbanelöning i London i helgen.
Det slutade med en fin bronsmedalj för
Nordström och Werkmäster.
TOMAS RUUTH

Emma Berglund har gjort comeback.

Berglund i comeback
FOTBOLL. Nio månader efter sin korsbandsskada är ex-UIK-backen Emma Berglund
nu tillbaka i spel.
Den svenska landslagsbacken gjorde comeback i sitt franska klubblag Paris SG:s
segermatch mot Dijon i franska ligan under lördagen.
– Det var lite nervöst och förväntansfullt
i början, så klart, och troligtvis inte helt
felfritt. Men också otroligt roligt, äntligen,
säger Berglund till SVT.
29-åringen från Täfteå, som flyttade från
FC Rosengård till PSG i juli 2017, spelade 70
minuter i tabelltvåans 2-0-seger i franska
ligan innan hon byttes ut.
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■■Sporten sände fyra
fotbollsmatcher för
Pluskunder i helgen.
Se matcherna igen
– på Sportsajten!

Isproblem bröt match
ISHOCKEY. SDHL-mötet

mellan Djurgården och
Luleå fick avbrytas efter en period sedan isen
på Hovet gått sönder.
– Det hade varit konsert i går och isen var
för varm så ismaskinen
körde igenom isen, säger
Djurgårdens kommuni- Matchen avbröts.
kationsansvariga Angelica Lindeberg.
Det är inte klart när matchen ska spelas
klart.
TT

Ungdomslandslagsmeriterade Ellen Johansson
från Umeå Brottning i rött i match mot Moa Seppälä
Innala, HSKT, under Norrländska Elitbrottningarna i
Umeå i helgen.
FOTO: PER LANDFORS

Brottarfesten
FEST. Svett, tårar och en väldans massa brottning. Helgen i Umeå blev en

riktig brottarfest när Norrländska Elitbrottningarna gick av stapeln.
– Jätteroligt, summerar Ellen Johansson från arrangören Umeå Brottning.
BROTTNING. I 61-kilosklassen
tävlade Ellen Johansson som
njöt av att vara på hemmaplan.
– Det här är typ enda gången
som släkt och familj kan komma och kolla. Annars får de kolla på livestream och så. Det är
kul att de får känna på hur sporten faktiskt är på tävling. Så det
är jätteroligt, berättar hon.
Johansson har just besegrat
Moa Seppälä Innala från HSKT
Brottning och avslutat tävlingen i hennes viktklass på en andraplats.
– Jag gjorde något vi har tränat på, att vara väldigt följsam
och känna efter. Det var mycket
känsla och balans och jag jobbade mycket på det snarare än

”

Jag har
fått
uppdrag
från det
svenska
ungdomslandslaget.
Ellen Johansson

styrka. Så det var kul att kunna föra över det från träning
till tävling, för det kan vara lite
svårt ibland.
Att Johansson började med brottning är ingen slump. Pappa Erik
höll i många år på med boxning
där det i samma lokaler också
tränades brottning. Något som
gjorde att Johansson vid fem
års ålder började brottas.
– Jag har också provat lite att
boxas några gånger, men det
var efter att jag började min
karriär som brottare, säger Johansson.
En karriär som nu har hållit
på i drygt tio år och går framåt
med bland annat framträdan-

den i blågul klädsel.
– Jag har fått uppdrag från
det svenska ungdomslandslaget. Nu senast på Nordiska ungdomsmästerskapen, säger Johansson och fortsätter:
– Jag ska försöka att komma
in i det ordentligt i år. Det ska
jag försöka att satsa på, säger
hon.
I 42-kilosklassen tävlade Evert
Dahlgren från Umeå Brottning
och försökte ta efter sin stora
idol: Den nyss bortgångne legendaren Frank Andersson.
– Han gav inte upp efter den
första matchen utan fortsatte
till han vann, säger Dahlgren
som berättar att Anderssons

