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Karin Hetta och Maja Wikman tog silver och
brons i F17, 48 kg.
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Medaljregn i Finland
BROTTNING. Umeå Brottning hade en fin helg
när de tävlade i finska VVV Cup. Umeåklubben åkte dit med 15 brottare och samlade både medaljer och viktiga erfarenheter.
Tre Umeåbrottare fick åka hem med en
guldmedalj runt halsen. Isak Malmqvist
gick obesegrad genom P13, 48 kg. Oscar
Gellerstedt tog brons i samma viktklass.
Det andra guldet gick till Alwa Frech Irgum. Hon hade dock bara hade en motståndare i sin klass F17, 59 kg, men hon fick
även två extramatcher och vann även dem.
I P11, 45 kg, hade klubben med Noah Grankvist som vann alla sina matcher och tog
hem guldet. I samma klass tog klubbkamraten Theodor Hübinette hem silvret.
Karin Hetta tog silver i F17, 48 kg, i sin
första tävling utomlands. Klubbkamraten
Maja Wikman tog hem bronset i samma
klass. Silver blev det även för Oliver Pihl
P17, 65 kg och Axel Uusimäki P17, 80 kg.
Max Gustavsson tog brons i den tuffa
viktklassen P17, 60 kg. Det blev även brons
för Simon Sjögren Palmgren i P13, 53 kg.
EMMA KLÖFVER

Löven skapar publikråd
ISHOCKEY. Björklöven har överlägset
bäst publiksnitt
med 4 382 åskådare per match och
nu vill klubben ha
publikens hjälp
för att göra arena- Björklöven sätter ihop ett
upplevelsen bätt- publikråd. FOTO: JOHAN LÖF
re. Den har därför
beslutat sig för att sätta ihop ett publikråd
som ska träffas ett par gånger per säsong.
– För att vi ska kunna bli bättre måste
vi förstå både supportrar och publiken på
bättre sätt. Redan nu har vi en bra dialog
med supporterklubben men vi vill utveckla den och samtidigt föra in andra vinklar
i samtalet, säger Björklövens vd, Anders
Blomberg på klubbens hemsida.
EMMA KLÖFVER

Medaljregn över ny klubb
KAMPSPORT. Nyetablerade Ersboda Karateklubb tog hem 14 medaljer när distriktsmästerskapen för övre Norrland avgjordes
i Umeå i helgen.
– Det som jag tycker är anmärkningsvärt
är att klubben startade för bara tre månader sedan och att eleverna har blivit så
pass duktiga på den tiden, säger huvudtränaren Arthur Kankaanpää.
Ersboda karateklubb drog i gång sin
verksamhet i september i år och hade nio
utövare i helgens tävlingar i Elofssonhallen i Röbäck. Tävlingsdeltagarna från klubben har lite varierande erfarenhet sedan tidigare, men fyra av dem har bara graderat
en gång och är alltså nya karateutövare.
Totalt lyckades klubbens utövare skrapa
hem tre guld, fem silver och sex brons.

NATHALIE HULTDIN

Umeå IK, som gick upp i damallsvenskan, har gjort klart med Briana Campos – senast från Åländska Åland United.
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Umeå IK värvar
Briana Campos
”

FOTBOLL. Umeå IK har gjort klart
med Briana ”Bri” Campos. En
25-årig amerikanska med mexikanskt pass som pratar svenska.
– Umeå IK är en välkänd klubb
med en stolt historia och den vill
jag vara en del av, säger hon i ett
pressmeddelande.

Briana Campos är klar för den
allsvenska nykomlingen Umeå
IK. Campos ansluter närmast
från Åland United där hon spelat de fyra senaste säsongerna
och varit en ledande spelare
samt lagkapten.
”Bri” som hon kallas har spelat både ytterback och innermittfältare och kan användas
på flera positioner.
– Först och främst är det en
personlighet som jag tror kommer att passa in bra i vårt lag.
Hon är väldigt ambitiös och
professionell i det hon tar sig
för. När hon besökte oss i hös-

tas hade vi ett långt samtal
om hur vi arbetar i både träning och match och hon gjorde ett gott intryck på mig. Jag
har även fått fina vitsord från
de som har arbetat nära henne
under åren. Hon har en bra fysik, är löpstark och en väldigt
duktig press-spelare. I anfallsspelet är hon en skicklig passningsspelare som kan använda
båda fötterna och har en god
spelförståelse. Jag är säker på
att vi kommer att få stor nytta
av henne i damallsvenskan, säger UIK-tränaren Robert Bergström.

Jag är
säker
på att vi
kommer
få stor
nytta av
henne.

Robert Bergström

Briana Campos talar efter fyra säsonger på Åland bra svenska.
Dock är hon född och uppväxt
i Denver, Colorado i USA, men
hon har även rötter i Mexiko
och ett mexikanskt pass. Tack
vare det har hon spelat för det
mexikanska landslaget. Där

har det blivit fem U20-landskamper och en A-landslagsmatch 2017.
25-åringen säger också själv
att hon är en bra passningsspelare och hon kommer att tävla
varje dag och bidra med hög intensitet.
– Visionen som Robert (Bergström) och föreningen har för
framtiden är någonting som
verkligen tilltalar mig. Det är
skickliga och professionella tjejer i laget och jag fick ett bra bemötande när jag besökte klubben i höstas. Det var i slutändan
ett enkelt beslut. Klubbens värdegrund och spelsätt passar
mig väldigt bra i hur jag är som
spelare och person. Umeå IK är
en välkänd klubb med en stolt
historia och den vill jag vara en
del av, säger hon i pressmeddelandet.
MIKAEL BERGSTEDT

Kroons avsked(?) från UFC på Instagram
FOTBOLL. Succéspelaren Samuel
Kroon ser ut att vara förlorad för
Umeå FC. En sajt skriver att han
är klar för superettanlaget Halmstad BK och Kroon själv kallar
UFC:s avancemang för ”ett perfekt avslut” på Instagram.

Samuel Kroon kom till Umeå
FC från Nyköping inför säsongen och var en riktig succévärvning. Mittfältaren startade 26 av
30 matcher i division I norra och
stod för många viktiga mål – totalt nio stycken – och assist och
var en starkt bidragande orsak

till att laget blev tvåa i serien
och avancerade till superettan efter att ha slagit ut IK Frej
i kvalet.
Nu ser han av allt att döma ut att
vara förlorad för UFC. På sitt instagramkonto skriver 22-åringen (23 den 28 november):
”Ett år har känts som tio. Är
otroligt tacksam för detta året
och är så glad över att jag fått
dela det med alla i och runt
Umeå FC. Att vi klarade att gå
upp i superettan blir för mig ett
perfekt avslut och jag önskar

Samuel Kroon.

alla lycka till och på återseende.”
Sajten minboll.se (driven av
Smålandsposten) uppger dessutom att Kroon är klar för
Halmstads BK (som slutade
sexa i årets superetta) från och
med nästa säsong. Stämmer
detta så kommer Kroon att få
möta sina gamla UFC-lagkamrater två gånger under nästa
säsong.
Sporten har sökt UFC:s sportchef Danny Persson och Samuel
Kroon.
MIKAEL BERGSTEDT

