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Fina framgångar
för Umeå IK
BROTTNING Över hundra
brottare från Sverige och
Finland gjorde under helgen
upp i Lulebocup. Umeå IK
representerades av nio brottare i olika viktklasser och
lyckade få med hela fem
guldmedaljer plus tre andraplatser.
Vann gjorde Martin Yordanova, Valid Pedajev, Sofia
Eriksson-Lif, Frida Otterstedt och Tilda Tärnklev medan Hampus Eriksson, Kristoffer Stenlund och Yohanna
Yordanova fick med sig var
sin silvermedalj.
MARKUS ISACSON

DAM DIV 1 N
Björklöven
Modo

3
3



Lövens damer tog under
lördagen emot de suveräna
serieledarna Modo, som inför lördagens omgång inte
hade tappat en enda poäng
under hela säsongen. Matchen var mycket jämn och
det stod 2–2 inför den sista
perioden.
– Vi tog ledningen efter
tio minuter i den tredje,
men tyvärr så lyckades de
kvittera när det återstod 90
sekunder av matchen, säger
Lövens tränare Sören
Sandgren. NILS SALOMONSSON

DAM DIV 1 N
Sundsvall
Umeå City

6
10



Det började dåligt men
slutade bra för Umeå City
i matchen mot Sundsvall
under söndagen. Den första
perioden slutade 3–1 till
hemmalaget.
– Vi bjöd på för mycket
chanser och de tog vara på
dem, säger Citys tränare
Olle Eliasson.
Det var i den andra perioden som matchen avgjordes
efter att City satte fem raka
kassar.
– Vi gick ned på två femmor och körde på, vi var mer
effektiva och vi var bättre än
våra motståndare i dag, avslutar Olle Eliasson.
NILS SALOMONSSON

Ankarsvik
Iksu ungdom

4
15



Det blev en riktig promenadseger för Iksu ungdom mot Ankarsvik under
söndagen. Bortalaget började bäst och det stod 1–4 redan efter sex minuters spel.
I den andra fortsatte Iksu
trumma på och det var aldrig någon tvekan om vilket
som var det bättre laget.
Bortalaget vann den andra
perioden med 1-6.
– Vi spelade bra i dag, vi
hade en liten svacka i den
första perioden och det blev
lite lattjo i den tredje men
det var en komfortabel seger, kommenterade Iksus
tränare Daniel Jernberg
efter matchen.
NILS SALOMONSSON
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Johan Sjöström och Per Södermark bidrog starkt till lag Sjöströms seger.

Sjöström ordnade SM-plats
CURLING
Johan Sjöströms fantastiska dragning i den näst
sista omgången lade
grunden för lag Sjöström.
– Det var den uppgiften
som fanns, men det här
är en laginsats, säger han
efter att laget säkrat en
plats i SM.

Under helgen avgjordes
Umeå curlingklubbs klubbmästerskap och i potten låg
en SM-plats på hemma-SM
i mars. I finalen ställdes lag
Persson mot lag Sjöström,
och det blev en tajt tillställning. Efter fem av sex spelade omgångar ledde lag Sjöström med 2–1.
– Båda lagen spelade ett
snålt spel och ingen ville
bjuda på misstag, säger Johan Sjöström.

I omgång sex lyckades sedan lag Persson ta två
poängstenar och ordna ett
litet försprång inför de två
avslutande omgångarna.

Tajt sista omgång
Den näst sista omgången
bjöd på ett riktigt ”getingbo”
som nämnde Johan Sjöström bemästrade på bästa
sätt.
– Alla stenar är ju viktiga
men jag hade marginalerna

på min sida där, säger Sjöström.
I den sista omgången fortsatte sedan lag Sjöström sitt
tajta spel och gav inte lag
Persson några möjligheter
att få med sig mer än en
poäng.

”Få misstag”
– Grabbarna har skött sig
bra. Vi har gjort få misstag
och det är ju lite det som det
går ut på, säger lag Sjö-

ströms skipper, Bertil Sandström.
Sista helgen i februari avgörs distriktsmästerskapen
där ytterligare SM-platser
kommer att delas ut, men redan nu kan lag Sjöström
börja ladda för SM på hemmaplan 17–22 mars.
– Det blir bara att gå in
och ha roligt nu när det är på
hemmaplan och allt, säger
Johan Sjöström.
MARKUS ISACSON

Framgångar för Umeå-trio i Tammerfors
FRIIDROTT
Medeldistanstrion från
Umeå var alla topp tre
i helgens inomhuskamp
mot Finland och Norge.
Efter ett uppehåll på tio år så
återupptogs inomhuslandskampandet mot Finland och
nu med Norge som en tredje
part.
Det var i den väldiga Pirkkahalli i utkanten av finska
Tammerfors.
I herrarnas 800 meter var
det Robin Rohlén från IFK

Umeå och Anton Asplund
från Ume FI, som skulle försvara de svenska färgerna.
Och där det var Rohlén som
var den offensiva inledningsvis och med Anton mer
avvaktande.

Attack på slutet
Robin satte sedan på slutvarvet in en attack och tog ledningen. Samtidigt som Anton, längre bak i fältet avancerade, och sånär höll på att
komma ikapp Rohlén.
På upploppet var norrmannen Thomas Roth som
var starkast och vann på

1.49,54. Med Robin på 1.50,04
och Anton 1.50,20 – alltså
klart godkända insatser.
– Ja, i och med att man
inte har satt in syraträningen än. Den kommer nu och
då skall det bli bättre.
Både Anton och Robin har
ju kvaliteter att klara kvalgränsen till inne-EM i Paris
om en månad – då krävs
1.48,30. Och det känns som
dit är det inte så långt för någon av dem.

Tegenfeldt tvåa
– Jag känner att jag har ett
bättre flyt än tidigare, men

det känns klart godkänt i alla fall, sa Anton.
I damernas 1 500 meter så
blev det en andraplats för
Viktoria Tegenfeldt från
Ume FI, som duellerade med
en finländska.
– Jag är ju lite ovan vid
den här distansen ännu, det
är ju 800 meter som jag är
van vid, och så har man sjuhundra kvar ... och är trött,
sa Viktoria.
Tiden för Tegenfeldt var
personbästa 4.23,01. Vann
loppet gjorde Heidi Eriksson
från Vasa, som noterade
HASSE SJÖGREN
4.20,01.

Victoria Tegenfeldt rådde
inte på Vasas Heidi Eriksson.
FOTO: DECA TEXT&BILD

