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■■Guide,
skid-VM,
10 km

Jimmie Ericsson får hjälp av isen efter skadan.
FOTO: ERLAND SEGERSTEDT/TT

Ericsson opererad:
”Ser mörkt ut”
ISHOCKEY. Skellefteåkaptenen Jimmie Ericsson fick sin hälsena avskuren av en
skridsko i torsdagens möte med Luleå.
Veteranen opererades sedan på sin
39-årsdag och går nu på kryckor.
– Man blir ju ledsen direkt. De frågar om
jag har ont, men det gör mest ont att inte
kunna spela, säger han till Norran.
Ericsson följde måndagens träning på
läktaren och vill vara med så mycket som
möjligt runt laget, berättar han för tidningen. Trots att prognosen säger tre månader
har han inte gett upp säsongen.
– Det ger ingenting för mig att säga att
säsongen är över redan nu. Jag vet att det
ser jävligt mörkt ut och omöjligt, men jag
ser ingen anledning att ge upp säsongen.
Ericsson har spelat 15 A-lagssäsonger i
Skellefteå och har två SM-guld med klubben. Han har också flera VM-medaljer, varav ett guld, och ett OS-silver på meritlistan. Hans kontrakt med SHL-klubben är
utgående.
TT

■■Matchguide SHL

■■SKELLEFTEÅ AIK–FÄRJESTAD BK
Plats: Skellefteå Kraft Arena
Tid: 19.00
■■NOTERA ATT...
… Färjestad toppar tabellen på samma poäng som
tvåan Luleå (82). Skellefteå AIK är sjua två poäng under
kvartsfinalstrecket på 68 poäng.
… målvakten Gustaf Lindvall var tillbaka på måndagens
träning där endast Jonathan Berggren och Jimmie
Ericsson saknades för AIK.
… Färjestads Joakim Nygård har gjort näst flest mål i
ligan; 19 stycken. AIK:s Oscar Möller skuggar på 17.

Flera medaljer till Umeå
BROTTNING. Ellen Johansson, Umeå Brottning, tog under lördagen silver i Lviv Open
Cup i Ukraina.
Den nyblivna ungdoms-SM-bronsmedaljören Johansson
tävlade i 65-kilosklassen och säkrade
silvret efter att hon
besegrat Tatyana
Smirnova, en landslagsmeriterad brottare från Ukraina.
Ellen Johansson (t.v.)
Umeå Brottning
hade även aktiva i tävling i Ilmajoki, Finland, helgen som var.
Allra bäst gick det där för Max Gustafsson som vann sin pool efter tre raka segrar.
Men i finalen blev det förlust mot Lauri Hakomäki.
Även Axel Nilsson tog ett silver, efter två
vinster och en finalförlust mot Oskari Talala. Gustav Gellerstedt blev sjua i sin klass
och Oliver Pihl tog en femteplats.
DAVID PETTERSSON

Frida Karlsson hoppas
kunna nå Therese Johaugs
nivå.
FOTO: TT

Vad: 10 kilometer
klassiskt, damer,
skid-VM i Seefeld,
Österrike.
När: tisdag 26
februari klockan
15.00.
Tv/radio: SVT,
Eurosport och Radiosporten.
Svenska deltagare: Ebba
Andersson, Ida
Ingemarsdotter,
Charlotte Kalla,
Frida Karlsson.
Medaljörer VM
2017 (klassisk
stil): 1) Marit
Bjørgen, Norge,
2) Charlotte Kalla,
Sverige, 3) Astrid
Jacobsen, Norge.

”Det vore häftigt att
toppa premiären”
SKIDOR. Ebba Andersson och
Charlotte Kalla är två svenska
medaljhopp på 10 kilometer klassiskt i skid-VM. Men det finns
plötsligt ett till. Och hon tror inte
ens att Therese Johaug är omöjlig att slå.
– Det vore häftigt att kunna toppa
VM-premiären, säger 19-åriga Frida Karlsson.

Landslagschefen Rikard Grip
säger att han aldrig har sett
en bättre VM-debut än Frida
Karlssons i lördagens skiathlon.
19-åringen, som gjorde världscupdebut så sent som förra helgen, blev bästa svenska på femte
plats, placeringen före Charlotte Kalla, och var bara tio sekunder från medalj.
Själv har hon lagt premiären bakom sig och fokuserar nu fullt ut
på tisdagens 10 kilometer klassiskt, där hon får en ny chans
att tampas med världens bästa
distansåkare på damsidan, Therese Johaug.
Frida Karlsson har av vissa
beskrivits som en ung version

■■Tre
JVMguld
Frida Karlsson
Född: den 10
augusti 1999
i Sollefteå (19
år).
Klubb: Sollefteå IF.
Bor: Sollefteå.
Meriter:
OS: -. VM: 5:a i
skiathlon 2019.
JVM: tre guld
(5+5 km skiathlon 2018, 5
km fristil 2019,
15 km klassiskt 2019), tre
brons.

av norskan, och hoppas också
kunna nå Johaugs nivå så småningom.
– Det är kul att höra. Jag ska
göra mitt bästa för att bli som
bra som henne. Och kanske lite
bättre, säger Frida Karlsson.
– Det ska mycket till för att
slå henne, men det är inte omöjligt.
Hon har ett enda långt leende på
läpparna och det är inte så konstigt. De senaste mästerskapen
har Charlotte Kalla varit den
självklara svenska medaljkandidaten på en VM-mil, och sett
till vintern borde också Ebba
Andersson vara ett stort hopp
för Sverige.
Men Frida Karlsson har stormat in i världseliten och vem vet
vad hon kan hitta på i karriärens andra VM-lopp.
– Hon gjorde en fantastisk
prestation häromdagen, det var
helt magiskt. Jag tror att man
ibland också måste nypa sig i
armen och förstå vad den insatsen innebär. Det som Frida
gjorde var oerhört imponeran-

de. Om hon kan följa upp med
en liknande prestation så skulle
jag bli väldigt, väldigt imponerad, säger Sveriges landslagschef Rikard Grip.
Det går såklart inte att ha orimliga förväntningar på en junioråkare som ska göra sin andra
VM-start.
Men om Frida Karlsson får
allt att stämma kan det bära riktigt långt på 10 kilometer klassiskt, det tror hon också själv.
– Det vore häftigt att kunna
toppa det som jag gjorde i lördags, även om det ska mycket
till om det ska hända. Men den
här distansen är den som jag
kanske har kört mest och kanske den jag är mest trygg i, så
det ska bli riktigt kul. Jag tror
att jag kan göra ett bättre lopp
där, säger Frida Karlsson.
Det svenska laget på 10 kilometer ser ut som följer: Ebba
Andersson, Charlotte Kalla,
Frida Karlsson och Ida Ingemarsdotter.
LASSE MANNHEIMER/TT

Kronberg förbi ikonen – bäste målskytt
INNEBANDY. Ketil Kronberg blev
mållös mot Växjö. Men innan dess
gjorde han mål i 13 raka matcher
och gick då om Dalenikonen
Peder Bodén som klubbens bästa
målskytt genom tiderna.
– Det är häftigt att ha gjort
fler mål än Peder, fast han var
mer framspelare än mig, säger
38-åringen.

Ketil Kronberg gör sin tolfte
säsong i IBK Dalen. Veteranen
toppar den interna poäng- och

Ketil Kronberg.

Peder Bodén.

målligan. Han är nu uppe i 26
fullträffar för säsongen och har
därmed gjort 319 mål i Dalentröjan i grundserie plus slutspel.
Vilket är tolv fler än tidigare ettan Peder Bodén.
– Det är ganska sjukt egentligen. När jag kom hit till Dalen
2006 tänkte jag att jag testar väl
en säsong och nu har jag gjort
flest mål i högsta ligan för laget.
Jag har väl hyfsat målsinne och
har fått spela med bra spelare
genom åren, säger Kronberg.

På tisdagkvällen finns chansen till nya mål då tabellfyran
Linköping kommer på besök i
omgång 28 av 32.
– Nu kommer det viktiga
matcher på löpande band.Vi är
i bra form och hyfsat skadefria,
så vi måste fortsätta ta poäng.
Det är viktigt för oss att fortsätta med vårt spel och visa att vi
kan slå Linköping inför det som
kommer sen, säger Ketil Kronberg, Dalens bästa målskytt.
MIKAEL BERGSTEDT

