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Frida Karlsson med bronsmedalj på VM.
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”Skyddas” efter succén
SKIDOR. Landslagsledningen gör vad de kan
för att kanalisera uppmärksamheten till
nya längdskidstjärnan Frida Karlsson, enligt Aftonbladet.
Under söndagen reste 19-åringen hem till
Sverige från VM i Seefeld, Österrike. Men
inte med samma uppståndelse som Stina
Nilsson och Maja Dahlqvist, som fick eskort av Jas-plan och mottogs med blomster
på Arlanda flygplats under fredagen.
Karlsson, som tog ett guld, ett silver och
ett brons på sitt första seniormästerskap,
möttes endast upp av sin pojkvän för vidare färd norrut.
– Hon ska hem till Sollefteå och kommer
säkert att få en del uppmärksamhet där
i samband med junior-SM i veckan. Det har
varit en strategi att samla allt till ett tillfälle, säger landslagschefen Rikard Grip till
Aftonbladet.
TT

Sandströms VM-miss
SKIDOR. Umeåsonen Björn Sandström tog
fel skidor vid första skidbytet under VM:s
femmil i Seefeld.
– Känner direkt efter bytet att skidorna var riktigt dåliga, samt att det inte står
Björn på dem utan Kaichi Naruse! Jag
hade visst nummer 38 och inte 42, skriver
Piteå-åkaren på sin instagram.
Sandström skriver vidare att japanen var
snäll och han slapp bli diskad.

ANNAKARIN DRUGGE

Tellström fortsätter i VHC
ISHOCKEY. Oscar Tellström och Vännäs HC
är överens om ett ett utvecklingskontrakt
som sträcker sig till säsongen 20/21.
Forwarden är född 2002, har Lycksele SK
som moderklubb och var med i VHC:s sista
match i allettan hemma mot Hudiksvall.
Tellström har annars mestadels spelat
i VHC:s J18-lag under säsongen och där
har han gjort 46 poäng på 35 matcher, och
han innehar assistrekordet för J18-laget på
en säsong.
MIKAEL BERGSTEDT

Veteranguld till Persson
FRIIDROTT. IFK Umeås
ende representant på
Veteran-SM i friidrott,
Sune Persson inledde mästerskapet med
fjärdeplatser i både
längd och på 400 meter. På 400 meter var
han blott tre hundradelar från bronsplatsen.
Under söndagen
nådde han emellerSune Persson.
tid pallen och då högt
upp då han vann paradgrenen stavhopp på
höjden 2,40.
Persson gör sitt sista år i klassen M70
vilket innebär att han är äldst i den tävlingsklassen.
Nästa år väntar åldersklassen M75, bäva
månde konkurrenterna. MIKAEL BERGSTEDT

Ellen Johansson i gult och Wilma Persson i blått.
FOTO: LINDA ELIASSON

Brottarläger
MÄSTARTRÄNARE. Ett helt nytt läger för brottare i Norrland arrangerades

i Umeå i helgen. Självklart håller man till i de nya lokalerna – som imponerade på den minst sagt meriterade tränaren Jenny Fransson.
BROTTNING. Under helgen var
brottare från Sandviken i söder till Kiruna i norr på besök i
Umeå då det anordnades ett elitläger – en satsning från brottningsförbundet för hela den
norra regionen.
– Och då fick vi erbjudandet
eftersom vi har bra lokaler och
en bra organisation, samt ligger
någorlunda i mitten av Norrland, säger Samuel Eriksson,
tränare i Umeå Brottning.

Totalt var det drygt 20 tjejer och
40 killar som samlades, samt
20–25 ”småknattar” från hemmaklubben som också fick lite
träningstid.
– Att vi har fått hit några av

”

Det här
är den
finaste
lokalen
jag har
sett.

OS-medaljören
Jenny Fransson

Sveriges bästa tränare på både
dam- och herrsidan är extra roligt, och förstås ett dragplåster,
säger Eriksson.
En av dessa var en mycket meriterad aktiv brottare. Jenny
Fransson, från Piteå, blev 2016
historisk då hon tog Sveriges
första OS-medalj på damsidan
och utöver det har hon också
vunnit VM.
– Det är jättekul att få vara
tränare och speciellt i norr. Jag
försöker alltid vara med på läger när de är här uppe, det
känns ju som hemma, säger
Jenny Fransson.
Hon tycker att ett läger som
ska samla alla norrländska

brottare är en mycket bra satsning.
– Jag tror att det är jätteviktigt och det är väldigt kul att se
att det är så många tjejer och
killar här. Vi hade många olika
läger när jag var liten och det
var alltid det roligaste man visste.
Troligen kommer Norrlandslägret
i Umeå bli ett återkommande
inslag varje år i Kampsportens
Hus på Marielund. Lokaler som
Umeå Brottning flyttade in i för
några månader sedan och som
verkligen imponerade på OSmedaljören.
– Det är den finaste lokalen
jag har sett. Jag tänkte direkt:

