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Bröderna Månsson.

Bröderna
Månsson
tog silver
på JSM
BROTTNING. Med var sin silvermedalj i fickan lämnade bröderna JSM.

Både Oskar och Gustav Månsson lyckades ta var sin silvermedalj på JSM i brottning i
Varberg. Bröderna tävlar i olika viktklasser, Oskar i 82 kilo
och Gustav i 87 kilo.
Oskar Månsson inledde tävlingen med två matcher som
han vann på teknisk överlägsenhet.
– Jag fick till de flesta detaljerna och blev bättre och bättre,
berättar Oskar.
Därefter lämnade en motståndare WO på grund av skada och
Oskar kunde gå direkt till final
där han mötte August Eriksson
från BK Ore.
– I finalen fick jag inte till taktiken från början, det gick inte
som jag hade tänkt.
– Det känns surt, jag tycker
att jag borde ha kunnat vinna
den matchen.
Matchen slutade 4–0 och trots besvikelsen över det uteblivna guldet försöker Oskar Månsson få
ut något positivt från matchen.
– Vanligtvis brukar jag gå
ganska korta matcher, det var
en lärpenning att gå en full
tid.
– Med facit i hand vet jag vad
jag har att träna på, jag kan inte
bara trycka på rakt fram utan
måste jobba i sidled. Jag behöver även bli bättre på att maskera vad jag vill göra och provocera fram reaktioner.
Gustav Månsson hade färre
deltagare i sin grupp och efter
en vinst i den inledande matchen var han klar för final i junior
87 kilo. Där mötte han Jacob Logård från Norrtälje BK. Tidigt
i matchen försökte sig Gustav
på ett kast som straffade sig då
Logård tog hans rygg. Gustav
lyckades inte avvärja underläget och släppte poäng i flera
rullningar. Logård vann matchen på teknisk överlägsenhet.
– Med tanke på den säsongen
som både jag och brorsan har
haft med skador så är två silver
på JSM bra. Men vi är båda revanschsugna, säger Oskar.
Närmast väntar två observationstävlingar för bröderna,
Soft touch open i Göteborg och
Brandenburgcup i Tyskland.
Där hoppas båda två att kunna
visa sig från sin bästa sida för
att få möjlighet att representera
landslaget och tävla internationellt i JEM och JVM.
– Jag har målet klart för mig
och jag har en plan. Jag vill till
OS och tävla där 2024 och 2028,
säger Oskar Månsson.
ANNAKARIN DRUGGE

Guldmålvakten förstärker
Iksu ungdom i SSL-kvalet
INNEBANDY. Iksu ungdom startar
i helgen kvalet till SSL. Nu kan
Sporten avslöja att tidigare VMoch SM-guld-målvakten Malin
Marklund förstärker laget.
– Vi åkte på en supertråkig skada
och ”here I am”, säger hon.

Malin Marklund som vann VMguld 2013 lade masken på hyllan
efter sitt andra SM-guld med
Iksu 2017. Sedan dess har hon
bland annat blivit mamma och
varit målvaktstränare i Iksu elit
och ungdom.
Nu när ungdomslaget startar kvalspelet till SSL finns den
multimeriterade
målvakten
med i truppen.
– Det är kul att kunna hjälpa till. Jag är ingen comebackmänniska egentligen utan trivs
bra med att vara på sidan och
utveckla målvakterna, men Johanna von Pawel som gjort en
jättebra säsong åkte på en supertråkig knäskada och ”here I
am” , säger Marklund som mest
troligt kan vara med på hemmamatcherna.
Hon berättar att hon varit lite
ringrostig i omstarten.
– Första träningen tog jag
inte ett skott, den andra blev det
bättre och tredje gick det ganska okej. Men jag får spela med
jätteduktiga spelare som kommer att hjälpa mig.
Iksu ungdom som blev tvåa

bakom Rig Umeå (som inte får
kvala uppåt) i norra allsvenskan ställs nu mot tvåan från
Östra serien – IBF Falun.
Ett Falun med tidigare SSLprofiler som Johanna Holmbom,
Tone Einstulen och systrarna
Petra och Ingela Hansson.
– De är bra, riktigt bra, säger
Iksu ungdoms tränare Patric
Thomsen.
– Det var en tempofylld match
sist vi möttes (6–4 till Falun),
de är ganska lika oss och vill
spela innebandy med fart och
fläkt och jag förväntar mig bra
matcher, fortsätter han.
Iksu ungdom spelar på ett liknande sätt som världsledande elitlaget för att spelare ska kunna gå
upp eller ner mellan lagen på ett
smidigt sätt.
Nu har de chans att gå upp i
samma serie om de slår först Falun och sedan vinnaren mellan
Nacka (mest troligt) och Sundsvall i matchserier i bäst av tre.
– Jag tror att vi kan gå upp,
men det kommer bli tajt och
tufft. Vi måste bli lite mer effektiva när vi får lägen, vi har haft
mycket boll och skapat mycket men inte alltid fått in bollen.
Sen tror jag att vi måste sätta
vårt höga presspel perfekt, båda
lagen är riktigt bra på att spelvända, men sätter vi det kan vi
straffa dem hårt, säger Thomsen.
MIKAEL BERGSTEDT

Malin Marklund är tillbaka i målet för att hjälpa Iksu ungdom.
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Bredden ska ta Thorengruppen
tillbaka till innebandytoppen

”

INNEBANDY. För ganska precis ett
år sedan åkte Thorengruppen ur
SSL. Efter serieseger i norra allsvenskan är laget nu fyra segrar
från en återkomst i högsta ligan.
– Vi har bra chans om vi håller den
nivån vi haft efter jul, säger tränaren Daniel Jernberg.

2015/16 kvalade sig Thorengruppen upp till SSL för första gången i klubbens historia.
16/17 höll laget sig kvar via en
elfteplats, men förra säsongen
slutade laget sist och degraderades.
Förra helgen vann Thorengruppen seriefinalen i norra
allsvenskan och säkrade seriesegern.
– Vi har i grund och botten en
bra trupp och har tränat väldigt
bra ända sedan i maj och det ger
utslag ju längre vi kommer i säsongen. Alla har fattat grejen
med träningen och det har jag
inte varit med om tidigare under min tid i Thorengruppen,
säger Jernberg.
Sedan i fjol har nästan halva
truppen bytts ut och i år är laget ett riktigt kollektiv.
Trots att de gjort flest mål i serien har de bara en spelare på
topp-20 i poängligan.
– Det är väl den bredden som
ska ta oss vidare till SSL. Det

Det är väl
bredden
som ska ta
oss till SSL. Det
står inte och faller
med en eller två
spelare.
Daniel Jernberg

alla cylindrar. Vi har bra chans
om vi håller den nivå vi haft efter jul.

Thorengruppen har goda chanser att ta sig tillbaka till superligan efter en
säsong i allsvenskan. Kvalet startar till helgen.
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står inte och faller med en eller två spelare, säger Jernberg
som tycker att laget var lite upp
och ner före jul men varit väldigt bra sedan dess förutom i
två matcher.
Två matcher som TG däremot
gjort bra är de mot AIK som laget valde i play off 1. 7–3 på hemmaplan och 7–2 borta.

– Det var det som gjorde att
spelarna ville ha AIK, de hade
en bra känsla. För mig spelade
det inte så stor roll, jag tror att
vi skulle kunna vinna mot alla,
säger Jernberg och analyserar
Solnalaget.
– De är luriga på sitt sätt, har
en del spetsspelare och det gäller att vi steppar upp direkt på

Play off 1 avgörs i bäst av tre
matcher där Thorengruppen
har hemmafördel vid en eventuell avgörande tredje match.
Första matchen spelas i Umeå
på söndag.
Går laget vidare från detta
möte väntar det lägst rankade
laget från play off 1 i den södra
allsvenskan; Visby, Strängnäs
eller Onyx.
– Vi behöver hålla en hög lägstanivå och inte ha dipparna vi
hade i början av säsongen, sen
sätta detaljer i special teams
och frislag då blir vi riktigt farliga, säger Jernberg.
MIKAEL BERGSTEDT

