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Finland nästa för Lövenbacken
ISHOCKEY. Redan i vintras kom uppgifter om att Lövenbacken Lucas Ekeståhl Jonsson var klar för TPS i finska ligan. Nu är övergången officiell. Den 21-årige backen, som vann Lövens interna poängliga, har skrivit på ett ettårskontrakt med TPS. TOMAS RUUTH

Sportledning: Peter Hegethorn, 090–17 60 21 Tomas Ruuth, 090–17 59 85 Sportredaktionen: 090–17 60 20 E-post: sporten@sportnu.se

NY LEDNING. Ny vd och nu ny ordförande. Tillsammans

med en delvis ny styrelse ska de få rätsida på Umåkers
ekonomi och vända ett miljonunderskott till svarta siffror.

Julius Tärnklev.
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Silver för Tärnklev
BROTTNING. Umeåbrottaren Julius Tärnklev tog silver i 75-kilosklassen under en internationell seniortävling i Norge i helgen.
I tävlingen deltog brottare från Sverige, Norge, Finland, Vitryssland och Ryssland.
I finalen ställdes Tärnklev mot en brottare från Minsk. Han öppnade aktivt, men
hade svårt att komma åt sin motståndare
som var tekniskt skicklig. Det blev en jämn
final som Julius Tärnklev till slut förlorade
efter full tid. Silver med guldsmak till Julius och Umeå.
Samtidigt brottades Umeå brottnings
ungdomar i Nordens största ungdomstävling och där vann Amanda Andersson och
Oskar Månsson brons i sina viktklasser.
EMMA KLÖFVER

Tre uttagna från Umeå
BASKET. Den 3–6 juni arrangeras klassiska
Miki Herkel Cup i Södertälje. Det handlar
om matchning för landets regionlag och i
år är turen kommen till pojkar och flickor
födda 02. Efter olika omgångar med regionläger har lagen tagits ut och i lagen från region norra har tre spelare från Umeå tagit
plats; Ellen Järvholm, Nils Botold och GusPETER HEGETHORN
tav Widstrand.

City värvar från Norge
INNEBANDY. Team Thorengruppen värvade

den norske landslagsmålvakten Andreas
Falkeid. Nu står det klart att samarbetsföreningen Umeå City värvar målvaktens
bror; Olav Falkeid.
– Vi har fått fina vitsord från vår vän och
före detta Umeå Cityspelaren Ole Mossin
Olesen, säger Umeå Citys sportchef Daniel ”Dille” Jernberg till umeacity.se om
19-åringen som brukar spela forward eller
center.
MIKAEL BERGSTEDT

■■Senaste nyheterna från
Västerbottenssporten.
Finns alltid på sportsajten!

Lilja blir kvar i Dalen
INNEBANDY. Felicia Lilja har

tillsammans med Amanda
Öhman varit lagkapten den
senaste säsongen. Nu ser
22-åringen fram mot ytterligare två år med laget.
– Felicia var en otroligt
viktig spelare under förra
säsongen. Hon är en smart
spelare med stor kapaciFelicia Lilja.
tet och bra spelförståelse.
En spelare som är väldigt
allround i sitt spel. Hon kommer att bli en
viktig kugge för oss under kommande säsong, säger tränare Christer Jernberg i ett
pressmeddelande.
GUNNAR JOHNSSON

Miljonförlust
för Umåker
TRAV. Robert Karlsson blev för
någon vecka sedan ny vd för
Umåker. Nu har en delvis ny
styrelse valts.
– Det viktigaste jobbet är att
få rätsida på ekonomin. Det
håller inte att ha ett stort underskott hela tiden, säger nyvalde ordföranden Mikael Westerlund.
Mikael Westerlund har suttit
i Umåkers styrelse det senaste
året och tar nu över ordförandeklubban efter Mats Lagunoff.

Mikael
Westerlund.

Förutom Lagunoff så lämnar också Ulf Rudqvist, Ann Gerklev
och Ingrid Karlsson styrelsen.
Ersättare blir Anders E Nilsson, Lars-Erik Persson, Leif

Jonsson och Marinette Isaksson.
– Styrelsen har flera visioner
men det viktigaste är förstås att
reda upp ekonomin. Det går inte
att ha ett minus i längden, säger
Mikael Westerlund.
En del åtgärder har redan
kommit i gång. En ny entreprenör för restaurangen har redan
nu ökat intäkterna därifrån.
– Vi kommer att ha fokus på
försäljning. Det är där det största tappet har varit de senaste
åren, fortsätter Mikael Westerlund.
Utveckla för hästägarna, försöka
locka fler och bättre hästar till
banan är andra åtgärder som

Mikael Westerlund pekar på att
styrelsen och nye vd:n Robert
Karlsson ska arbeta med.
– Vi ska bli bättre på många
plan helt enkelt, säger han.
Att Umåker dragits med ett
underskott har inte varit någon hemlighet. Att underskottet skulle vara i miljonklassen
överraskar däremot många.
– Jag kan inte säga några exakta siffror men det ligger runt
miljonen, säger Mikael Westerlund.
Siffror som han och den övriga styrelsen tillsammans
med de anställda ska vända till
vinst.
GUNNAR JOHNSSON

Nye klubbdirektören
vill ha ökat samarbete
ISHOCKEY. Vännäs HC har anställt
en ny klubbdirektör. I ett led att
lyfta föreningen och hockeyregionen till nya höjder vill Erik
Åström nu förbättra ett som Vännäs upplever det ibland bristande
samarbete mellan klubbarna.

Redan som sexåring tog Erik
Åström sina första stapplande steg i Vännäs ishall, och sedan dess har det blivit väldigt
många fler.
– I det här fallet är det verkligen en dröm som går i uppfyllelse, säger Åström som frånsett
några år som marknadsföringsstrateg och ansvarig för medieplanering i Linköpings HC varit
klubben trogen genom åren.
Åström har redan börjat arbeta
med ett antal frågor och något
som ligger honom varmt om
hjärtat är samarbetet i regionen.
– Jag vill att vi ska få till ett
bättre samarbete och tittar vi
uppåt i seriesystemet så är det
ju närmast med Björklöven, säger Erik Åström som redan varit i kontakt med Björklövens vd
Joakim Gustafsson.
Upplever du att det funnits ett
problem i samarbetet med Löven?
– Det beror hur man ser på

”

Oerhört
stolt
över den
drivkraft
som
finns i
Vännäs
och alla
ideella
ledare i
klubben.
Erik Åström

Ordförande Fredrik Lindgren välkomnar Erik Åström till klubben.
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det. Vad jag förstått så har det
upplevts som att vi inte fått vår
röst hörd. Det finns utvecklingspotential.
Åström vill se ett samarbete rent
sportsligt – även om klubbarna
så klart också ska konkurrera
med varandra.
– Om man ska vara krass så
har vi en bättre juniorverksamhet just nu. På J18-sidan tycker
jag att vi ska vara konkurrenter, men på J20 och A-lagsnivå
borde vi ha ett samarbete för
regionens bästa, säger Åström
som poängterar att spelare genom tiderna gått mellan klub-

barna på ett sätt som gynnat
alla parter.
Åström för dock inte bara en
dialog med Löven utan vill även
samarbeta med klubbar i lägre
serier än dem själva så som exempelvis LN91.
Målsättningen rent resultatmässigt för Vännäs HC är att säsongen 2019 etablera sig i Allettan.
– Avslutningsvis vill jag också säga att jag är oerhört stolt
över den drivkraft som finns i
Vännäs och alla ideella ledare i
klubben, säger Åström.
MARKUS ISACSON

