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■■Guide Svenska
HockeyLigan herr
■■SKELLEFTEÅ AIK- FRÖLUNDA
Plats: Skellefteå Kraft Arena
Tid: 19:00
■■NOTERA ATT...
… Skellefteå AIK kommer med en
1–3-förlust i bagaget senast borta mot
bottenlaget Mora.
… AIK slungade i det mötet iväg hela 52
skott på mål, men endast ett gick in.
– ”Frustrerande förstås när man ser
siffrorna efteråt. När man är mitt uppe
i det försöker man bara fokusera att
gå mot mål och vända matchen”, sade
Oskar Möller till Norran efter matchen.
...AIK har skjutit flest skott på mål i
hela serien med sina 874 avslut på 27
matcher. Skottprocenten ligger dock
på 8.4, vilket är fjärde sämst i ligan. På
torsdagens ispass var det, enligt Norran, just avslut som det slipades på...
… Serietvåan Frölunda har visat god
form den senaste tiden. I deras annandagsmöte besegrade de Luleå med 5–3
på hemmais.
… Senast lagen möttes vann Skellefteå
AIK i Scandinavium med 3–2 efter bland
annat två mål av Albin Eriksson.
… Skellefteå AIK ligger för tillfället på en
niondeplats i tabellen, med tio poäng
upp till serieledaren Färjestad BK.

■■Guide Svenska
BasketLigan herr
■■JÄMTLAND–UMEÅ BSKT
Plats: Sporthallen Östersund.
Tid: Kl. 20.04 fredag.
■■TRÄNARSNACK
– Vi har fått några viktiga träningar nu
efter jul och grabbarna verkar vara
mentalt fräscha. Synd bara att i ”årets
idrottsstad” inte kunna träna i sin egen
hall när man spelar i högstaligan. säger
Umeås coach Jesper Gustavsson.
– Det brukar ofta vara tuffa matcher
mellan våra två lag och har alltid starka
derbykänslor även om spelarna i lagen
bytts ut genom åren. Vi går alltid in för
att vinna, men Jämtland är ett bra lag
med höga ambitioner så det blir inte
någon enkel match. Jag ser ändå att vi
är på uppgång och får vi bara ha fullt
lag och spela ihop oss som en enhet så
kommer vi plocka ner topplag nu i vår.
■■NOTERA ATT...
… Läget i Umeås trupp har enligt
coachen ”mycket småskavanker”, hur
laget formeras bestäms matchdagen.
… Jämtland Basket räknar med fullsatt
hall (cirka 1 700) på ”hemvändarmatchen”. För Umeås coach Jesper Gustavsson och lagkapten Egal Saleman är
det ”återvändarmatch” då båda tidigare
spelat i Jämtland.
… I säsongens tidigare möten har Jämtland vunnit två gånger mot Umeå.

Sebastian Degeryds Dalen fick en riktigt dålig avslutning på 2018.
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”Riktigt dåligt”
DALENFÖRLUST. Sirius hemma var på förhand ett överkomligt motstånd

för topplaget Dalen – men det var inte mycket som stämde denna afton.
– Det var riktigt dåligt, säger Ketil Kronberg efter matchen.
INNEBANDY. IBK Dalen avslutade 2018 i moll – och det märktes
tidigt att det inte var det Dalen
som vi lärt känna under hösten.
– Förstaperioden är bedrövlig, säger Anton Åkerlund:
– Jag vet inte hur vi går in i
den här matchen. Riktigt dåligt
och sedan lyckas vi inte rädda
upp det. Vi har bara oss själva
att skylla.

Sirius gjorde både 0–1 och 0–2 under första halvan av inledningsperioden och när Dalen reducerade kändes det inte rättvist.
– Vi ska vara glada att vi bara
har ett mål upp efter den perioden, säger Ketil Kronberg.
Två snabba mål under de sista minuterna i första perioden
tog Dalen in i matchen – och
många tänkte nog att det kun-

”

Jag vet inte
hur vi går
in i den här
matchen. Riktigt
dåligt.

Anton Åkerlund

de gå vägen ändå med 3–3 inför
avslutningsperioden.
Ketil Kronberg gjorde också
4–3 i powerplay med nio minuter kvar av matchen. I stället
för att säkra de tre poängen, eller åtminstone en tog sig Sirius
ikapp och förbi. Dalen gjorde ett
desperat försök och tog ut sin
målvakt – men det försöket visade sig lönlöst.
– Men det är ändå inte där
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■■IBK DALEN–SIRIUS
SSL herr
■■MÅL
Dalen: Sebastian Degeryd, Johan Larsson, Ketil Kronberg, Anton Åkerlund
Sirius: Johan Eriksson, Kevin Söderling,
Jakob Drews, Erik Storgårds, Joakim
Olsson
■■3-2-1-LIGAN
3: Johan Larsson.
2: Ketil Kronberg.
1: Anton Åkerlund.
■■PUBLIK
1313 på Umeå Energi Arena

vi förlorar matchen, säger Ketil Kronberg som menar att de
borde ha givit sig själva en bättre chans i sista perioden.
Själv var han efter matchen inblandad i en het diskussion
med gästernas Erik Storgårds,
men det var inget han ville diskutera.
– Det har jag tagit med honom
nu, men det är inga stora grejer,
säger norrmannen.
Dalen, med en match mer spelad, riskerar nu att halka ned
till femte plats i tabellen. Nästa match spelas först nästkommande helg.
– Det är bara att släppa, glömma och träna ännu hårdare, avslutar Åkerlund.
MARKUS ISACSON

Tillbaka i landslaget efter tumskadan

BROTTNING. Oskar Månsson fick
en trevlig julklapp detta år. Han
kallades till att tävla med juniorlandslaget i januari – trots att han
varit skadad i tre månader.
– Det var en överraskning.

I början av hösten gick de 18-åriga bröderna Oskar och Gustav
Månsson ut med att de startar
en satsning mot OS 2024.
– Sedan dess har vi fått stöd så
att vi kunnat åka på många ställen på läger. Vi har till exempel
varit i Moskva i Ryssland där vi
tränat på och fått bra utveckling, säger Oskar Månsson.
Det är annars Gustav som

stått för den största mängden
träning den senaste tiden. Oskar har haft en skadad tumme
de senaste tre månaderna.
– Men jag har suttit med och
tittat på och coachat Gustav.
Och nu är jag friskförklarad av
läkarna så jag kan köra på utan
problem, säger Oskar.

När han nu är tillbaka blev han
direkt kallad till juniorlandslaget för en tävling i Minsk, Vitryssland, i början av januari.
– Det var en överraskning
med tanke på att jag nyss blev
friskförklarad. Men det är riktigt roligt. Det känns som att jag

har fått en biljett lite gratis och
det är bara att ta till vara på det
och göra så gott man kan.
Efter den tävlingen börjar
uppladdningen inför årets junior-SM för tvillingarna. Mästerskapet avgörs i Varberg i mitten
av mars.
– JSM är det stora målet, resten av tävlingarna handlar mer
om att slipa på grejerna nu. Vi
har lagt upp säsongen för en
formtoppning till det, säger Oskar Månsson.
Ett bra resultat på de tävlingarna kan sedan leda till internationella mästerskap senare i år.
DAVID PETTERSSON

Brottarbröderna Oskar och Gustav Månsson.
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