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UIK-succé
i Lulebocup
BROTTNING. Umeå IK
brottning åkte upp Lulebocup.
Ett drygt hundratal
brottare från Sverige och
Finland gjorde upp om
medaljerna.
UIK åkte upp med nio
brottare och kammade
hem tre silvermedaljer
och hela fem guldmedaljer.
Silvermedaljörerna var
Hampus Eriksson, Kristoffer Stenlund och Yohanna Yordanova och de
tappra guldmedaljörerna
var Martin Yordanova,
Valid Pedajev, Sofia Eriksson-Lif, Frida Otterstedt och Tilda Tärnklev.
Framtiden ser ljus ut för
brottningen i Umeå.
LARS LINDBERG

FERRYMÅLGÅNG.
Hampus Åsberg
såg hur Björn Ferry
gjorde i OS och
koperiade segergesten när han i
helgen vann pojkar
14-klassen i Laxspelen som avgjordes på Täfteåborg
i Täfteå.

Smedlund åtta
på junior-SM
SIMNING. Eric Smedlund.

Umeå Simsällskap, slutade på åttonde och sista plats i finalen av
400m Medley på juniorSM i Södertälje.
Smedlund klockades
för tiden 4.31.93 vilket
var drygt 14 sekunder
efter vinnaren Kristian
Kron, Helsingborgs
Simsällskap.
Skellefte Simsällskap
34:s Anton Mikaelsson
simmade in som tolfte
man i finalen av 50m
Ryggsim.
Mikaelsson delade
tolfteplatsen med Anton
Lundin, båda klockades
för tiden 27.43.
JOAKIM BÅLFORS

Linds lag leder
Ski Classics
SKIDOR. Efter tre deltäv-

lingar leder Team Exspirit, med bland andra
Björn Lind, långloppstouren Ski Classics.
Helgens tävling i König
Ludwig Lauf slutade med
en tredjeplats för Oskar
Svärd och en 19:e plats
för Björn Lind.
– Det är väldigt roligt
att teamet fortsätter att
leda Ski Classics, och att
teamtänket kommer in i
skidsporten, säger Oskar
Svärd i ett pressmeddelande.
JOAKIM BÅLFORS

Snygg assist
av varnad Ibra
FOTBOLL. En högklassig

framspelning och ett
onödigt gult kort som
ger avstängning. Zlatan
Ibrahimovic stod ännu
en gång i händelsernas
centrum när Milan spelade 1–1 borta mot Genoa.
I 29:e minuten slog
svensken en passning
mellan benen på en försvarare och hittade en
helt fri Pato framför mål.
Zlatan varnades efter 45
minuter och kort därefter kvitterade Antonio
Floro Flores till 1–1.
Napoli vann med 2–0
mot Cesena och är nu
bara tre poäng bakom.
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Laxspelen blev
återigen en succé
TÄFTEÅ Hampus Åsberg
trivdes i Täfteåborgs
skidspår. Tillsammans
med 170 andra åkare
flög han fram under lördagens jaktstartstävlingar.
– Jag hade riktigt bra
skidor, konstaterade Åsberg.
Den 23:e upplagan av Laxspelen avgjordes i helgen
på Täfteåborg norr om
Umeå.
För tolv år sedan gjorde
Per Elofsson sin sista Laxrunda, men flera nya talanger fanns på plats. Totalt 176 åkare fanns på
plats för lördagens jaktstart som inleddes med
tidskval under morgonen.

Panik innan start
– Tävlingarna flöt på riktigt bra. Vi hade lite panik
under morgonen, men det
löste vi. Samtliga Funk-

ra mig själv, säger Lundgren till VF-sporten.
Moa som inför den här
säsongen fick ett sponsoravtal med Salomon får
vallahjälp av pappa inför
tävlingarna – och det verkar som han sköter sitt
jobb.

Vann trots sjukdom

BRA SKIDOR. Hampus
Åsberg tackade sin vallahjälp och snön för de fina
resultatet i Laxspelen.
tionärerna gjorde ett lysande jobb, säger tävlingschefen Michael Byström.
Hampus Åsberg, Vindelns IF, vann klassen pojkar 14 före värsta konkurrenten och hemmaåkaren
Carl Schogster, Täfteå IK.
– Jag hade riktigt bra
skidor och redan i morse
kunde jag skaffa mig en

INTERNMATCH Lagkompisarna Lukas Adolfsson och
Viktor Strömberg gjorde upp i en tuff spurtduell.
ledning då jag drog ifrån
med nio sekunder, säger
Åsberg om morgonens
tidkval över en kilometer.

innan han springer iväg
mot schemaenlig streching och vila.

Snön hjälpte Åsberg

Täfteå IK hade en lyckad
dag i spåren. Talangen
Moa Lundgren vann flickor 13-klassen i storartad
stil.
– Jag brukar försöka
mäta mig med killarna eller några av tjejerna som
är ett år äldre för att spor-

När det sen var dags för
tävling så drygade han ut
försprånget till de jagandande och tog hem klassen.
– Det kom lite snö efter
lunchen och det gynnade
mig, konstaterar Hampus

Lundgren siktar högt

– Jag hade grymma skidor så det gick bra att åka
fort trots att jag varit lite
förkyld i veckan, så jag
kände mig inte helt
fräsch, säger Moa.
I klassen pojkar 13 blev
det en intern kamp
mellan två klubbkamrater då Lukas Adolfsson
och Viktor Strömberg
gjorde upp i en spurtduell. Och det blev en kamp
ändå in på mållinjen där
Lukas Adolfsson till slut
stod som segrare innan
båda föll utmattade rakt
ned i backen.

LARS LINDBERG

Magdalena Fjällström med nya erfarenheter
Magdalena Fjällströms
första JVM slutade med
en 26:a plats i super-G.
– Det gick ganska bra,
konstaterar hon.
Den alpina JVM-truppen

reste hem med såväl guld
som silvermedalj.
Truppens yngste medlem, Tärna IK Fjällvindens Magdalena ”Monne”
Fjällström fick med sig erfarenhet i massor.

– Ja, jag har lärt mig
väldigt mycket. Jag har ju
många år kvar så för mig
handlade det just mer om
att lära sig, säger hon.
Uråkning i storslalom
och slalom samt 26:e plat-

sen i super-G blev hennes
facit.

Hade högre förväntningar
– Det är lätt hänt med uråk. Slalomen var mer mitt
fel. Men jag hade såklart

hoppats på bättre resultat
än vad det blev, säger hon.
Charlotta Säfvenberg,
UHSK Umeå SK, körde ur
i super-G.

JOAKIM BÅLFORS

