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Alonso vann på hemmabanan
MOTOR. Hemmaföraren Fernando Alonso, Ferrari, vann VMdeltävlingen

i Formel 1 i Spanien på söndagen. I strålande sol i Barcelona
kom finländaren Kimi Räikkönen i Lotus tvåa och Fer
rariföraren Felipe Massa, Brasilien, trea. Tysken
Sebastian Vettel i Red Bull slutade på fjärde plats. TT
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Frida Otterstedt tog silver på NM i Eslöv.

Umeåsilver på NM
BROTTNING. Umeå Brottnings Frida Otter
stedt stod i lördags för karriärens största
framgång hittills då hon tog silver på nor
diska mästerskapen i 56kilosklassen. Efter
segrar mot Linnea Renfors och Cornelia
Kronvall mötte hon Emma Johansson i fi
nalen där BK Orebrottaren blev för tuff.
– Jag kom trea på USM i vintras, men det
här är större, säger 16åriga Frida som trä
nat brottning sedan hon var 7,5 år och som
blir junior nästa år.
TO MAS RUUTH

Näsström fyra på EM
ARMSPORT. Storumans Kim Näsström stod
för en fin insats på EM i Litauen då han
slutade fyra i höger arm i 110kilosklassen.
I vänster arm kom han tia. Jonna Blind,
även hon Storuman, kom tia i vänster arm
och fin femma i högerarm. TO MAS RUUTH

”Jag hänger
upp skorna
för gott.”
Manchester Uniteds Paul Scholes
lägger av – och den här gången ska
det inte bli någon comeback.

IFK-segrar i Sundsvall
FRIIDROTT. IFK Umeå hade en bra dag vid
ICAloppet i Sundsvall i lördags. 21årige
Tadassa Abaraa vann halvmaratonloppet
överlägset. Med tiden 1.10.12 var han hela
6.38 före tvåan, Fredrikhofs Jacob Jansson.
I milklassen tog IFK:s Janne Westerberg en
lika säker seger då han vann på 33.54, 2.13
före tvåan.

TO MAS RUUTH

■■Läs de senaste nyheterna
och blogginläggen
på sportnu.se.

Bjur vann efter kanonritt
RIDSPORT. Josefine
Bjur, Umeå Ryttarfö
rening, på Cponnyn
Balinamurra Lighting
Fire har i helgen lyc
kats kvala in till SM.
Hon gjorde kanonritt
och vann medelsvår
A 1.20hoppning på
Skogslottens Ryttarfö Josefine Bjur
rening. Tävlingen av
gjordes efter omhoppning där hindren höj
des till 1.30.
För sin seger får Josefine Bjur ett ”Glo
bengehäng”, det innebär deltagande i ett
kval om att få tävla i Globen i samband
med Stockholm International Horse Show
i månadsskiftet november/december.

PE TER HEGE THORN

Granlos Robin Nilsberth och Björklövens Alexander
Hellström i en hård kamp om bollen på Allstarmatchen i innebandy i lördags. Matchen blev en succé,
inte minst publikmässigt då den lockade över 1 200
personer till Exel Arena och för Lövenbacken Hellström var den ett kul avbrott i vardagen.
FOTO: TORBJÖRN JAKOBSSON

Tuff kamp i

SUCCÉ. Allstarmatchen i innebandy drog över 1 200 personer till Exel

Arena. Den blev en 12–10-seger för rött – men vad viktigare var, den drog
in 6 400 kronor ytterligare till välgörenhetsprojektet Play for Charity.

”

INNEBANDY. Umeå är verkligen
en innebandystad. Allstarmat
chen lockade 1 218 åskådare
till Exel Arena, må så vara att
det var fri entré. Men samti
digt hade bloggarna Jakob Ar
vidsson och Johan Flinkfelt
(bortrest på matchdagen) sam
lat ihop imponerande namn till
laguppställningarna.
Sveriges bästa spelare och
landslagskaptenen Johan Sa
muelsson var där, liksom Da Jakob Arvidsson
lens supernorrman Ketil Kron
berg, Iksus Cassandra Edberg,
tjeckduon Milan Tomasik och
Patrik Suchanek, spännande

Det
känns
faktiskt
osanno
likt bra.

framtidsnamn som Alexander
Rönnlund och Nathalie Jakobs
son – och givetvis Björklöven
profilerna Alexander Hellström
och Jens Persson.
Sett till klubbteknik (eller kan
ske bristen på innebandytek
nik) var det ingen tvekan om
vilka två på planen som var just
hockeyspelare, men storväxte
Hellström fick faktiskt avsluta
matchen med att hamra (bok
stavligt talat) in det sista målet
i 12–10matchen.
– Jag hade några kilon upp på
rätt många ute på planen. Men

kul att få stå framför motstån
darnas mål, det händer ju inte
så ofta i hockey, skämtade Hell
ström efter matchen.
– Det här var riktigt roligt,
men jag trodde inte att mål
vakten fick gå så långt ut, sä
ger Jens Persson, som missade
en straff, där han inte ens hann
få iväg ett skott innan keepern
Mattias Johansson petat undan
bollen.
Det blev en 12–10seger för det
röda laget där förre Dalenbac
ken Robin Nilsberth var banans
kung med sina tre mål.
Initiativtagaren och blogga

