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AIK förstärker truppen med
den norske landslagsmannen
Robin Dahlström, 28, från
Lørenskog. Den 100 kilo tunge
forwarden har tidigare gjort 34
SHL-matcher för Örebro.

”

Där på stod SM-pokalen som
trillade ner i huvudet på mig.

Ida Sundberg, svensk mästare i innebandy med Pixbo, till ibnytt.se. Hon missade
SSL-matchen mot Karlstad i söndags på grund av två jack i huvudet och att hon kände sig yr. Hon
satt i en fåtölj och lutade sig bakåt då hon kom åt ett vitrinskåp och pokalen föll ner i hennes huvud.

cykelolycka
Viktor Terävä.
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Viktor Terävä tog brons
BROTTNING. I helgen deltog en trio Umeåbrottare på den stora tävlingen Öresundsträffen i Helsingborg, med brottare från
hela Norden, Tyskland och Serbien.Viktor
Terävä tog hem bronset efter fyra övertygande segrar och förlust endast mot blivande segraren i ungdom 76 kg. Oskar
Månsson tävlade i ungdom 85 kg och Julius
Tärnklev tävlade i J23 71 kg, men båda placerade sig utanför pallen.
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Lisa Blomqvist hade chansen att
knipa åt sig en plats till VC-premiäFOTO: TT
ren.

Blomqvist tog
inte chansen
ALPINT. UHSK Umeås Lisa
Blomqvist var nära att knipa
en plats till Världscup-premiären i Sölden, men i stället blir
det Emelie Wikström som får
den sista startplatsen av de
svenska åkarna efter att landslaget genomfört en träningstävling.
– Lisa och Emelie fick köra
om det och Emelie knep det,
säger damtränaren Lars Melin
till Sporten inför storslalomtävlingen.
Maria Pietilä-Holmner blir
nu ensam Umeååkare till
start i Sölden, även om Kajsa Kling ju bor i Umeå. Även
Anna Swenn-Larsson och
Frida Hansdotter kommer till
start.

Rita åter i landslaget
FOTBOLL. Umeå IK:s Rita Chikwelu finns
med i den landslagstrupp som Florence
Omagbemi och Perpetua Nkwocha tagit ut
till afrikanska mästerskapen 19/11 till 3/12.
Detta blir det första mästerskapet som
Chikwelu spelar med Nigeria sedan 2011.
Nigeria har tidigare inte följt Fifa:s
matchkalender för landslagsuppehåll vilket gjort att Chikwelu missat matcher
– och därför uteslöts under flera år från
landslaget. Sporten har sökt Chikwelu för
en kommentar.
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Sävar IK vidare i SM
HANDBOLL. I helgen spelade Sävar IK:s Aflickor steg ett i ungdoms-SM. Och efter tre
raka segrar mot Örebro (24–10), Åkersberga (22–13) och Alfta (19–11) gick Sävar vidare direkt till steg tre. Steg tre avgörs efter årsskiftet i februari. Starkt försvarsspel
och effektivt kontringsspel lade grunden
till segrarna.
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Slog tre svenska rekord
LUFTGEVÄR. I helgen slogs hela
trea nya svenska rekord när
Umeå Skytteförning anordnade
tävlingar.
– Jättekul att få slå ett finalrekord,
säger Lotten Johansson, en av de
nya rekordhållarna.

I söndags arrangerades Sweden
GP av Umeå Skytteförening, och
det blev en lyckosam tillställning för Ramseleforsskyttarna
Saul Johansson, Maria Hägglund, Lotten Johansson och Daniel Wallberg.
Wallberg och Saul Johansson
satte nytt svenskt lagrekord för
herrjuniorer. Duon sköt 1225,3
poäng.
Maria Hägglund och Lotten
Johansson slog sitt gamla lagrekord för damer när de tillsammans sköt ihop 828,3 poäng. Men

Lotten Johansson slog dessutom ett nytt svensk finalrekord
för damer på 208,3 poäng.
– Jag kände att jag hade en
bra serie på gång. Och det jag är
mest nöjd över är att jag lyckades hålla nerverna i styr och
fortsatte att skjuta bra, säger
Lotten Johansson.
Det nya rekordet var dessutom
högre än det olympiska finalrekordet från i somras på 208 poäng.
– Ja, det är ju häftigt, men jag
tror också det är lite mer nervöst att skjuta i en OS-final, säger Johansson.
I övrigt är det lite lågsäsong
för Johansson för tillfället, och
det mesta handlar om träning
och några mindre tävlingar här
i länet.

■■Pär Edbloms ishockeykarriär är i fara. Det berättar
han om i en lång intervju.
På sportsajten & i Lövenappen.

■■Matchguide herrligan
■■BORÅS–UMEÅ
Plats: Boråshallen.
Tid: Kl. 19.04 tisdag.

De nya rekordhållarna: Saul Johansson, Maria HäggFOTO:
lund, Lotten Johansson och Daniel Wallberg.

■■TRÄNARSNACK
– Vår förhoppning är att komma på fötter igen efter
fredagens match mot Luleå. Planen är att gnugga på
och försöka göra en jämn och bra match mot Borås,
säger Umeå BSKT:s Jesper Gustavsson.
– Vi måste pilla i de enkla bollarna och hålla oss till det
vi har sagt att vi ska göra i försvarsspelet.

Första stora tävlingen är Swedish Cup i januari.
– Det är närmsta målet jag
siktar in mig på, säger Johansson.

■■NOTERA ATT...
… Umeå ställer upp med samma manskap som senast
mot BC Luleå.
… Borås har ny coach i Jonte Karlsson och vann i premiären mot Jämtland.

GUNNAR ERLANSON

