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Klinsmann junior till Hertha Berlin

FOTBOLL. Den förre tyske landslagsanfallaren och förbundskaptenen
Jürgen Klinsmanns son Jonathan har fått ett kontrakt med Bundesligaklubben Hertha Berlin efter två veckors provspel. Planen är att 20-åringen, målvakt i USA:s U20-landslag, blir tredjealternativet mellan stolparTT
na bakom norrmannen Rune Jarstein och Thomas Kraft.
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Janne Pesonen.
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Pesonen tillbaka i SHL
ISHOCKEY. Janne Pesonen, den skridskoskickliga finländaren som hunnit fylla 35,
är klar för en återkomst till SHL. Men det
blir inte till Skellefteå AIK där han under
sina två säsonger var en bärande spelare,
utan det är Växjö som lyckats knyta till sig
spelaren, detta meddelar klubben på sin
hemsida.

JONAS NORMAN

Löven förlänger med två
ISHOCKEY. Björklöven har förlängt kontraktet med två spelare ur fjolårets lag.
Spelarna som får nytt förtroende är
forwardsduon Ingrid Levin och Camilla
Tjernström. Levin och Tjernström gjorde
sex respektive åtta matcher för Löven under den gångna säsongen och blev poänglösa under dessa.
– Det känns riktigt kul att fortsätta i
Björklöven. Ska bli spännande med en ny
tränare och ett relativt nytt lag, säger Camilla Tjernström till klubbens hemsida.

JONAS NORMAN

Pukka bästa ”gubbe”
ISHOCKEY. Hockeysverige.se har rankat
hockeyallsvenskans bästa ”gubbar”, spelare som är 34 år eller äldre. Som nummer
fem på listan hittar vi backen Stefan Andersson, som fyllde just 34 år i december.
Etta på listan är en annan Lövenspelare.
Mikko Pukka anlände till Umeå sent förra
säsongen men hann ändå sätta sitt avtryck
i klubben.
”Att backen som fyller 35 i september
väljer att stanna kvar är en av de viktigaste kontraktsförlängningarna i hela serien.
Pukka är inte bara hockeyallsvenskans fräsigaste gubbe, han är förmodligen seriens
bästa gubbe dessutom”, lyder motiveringen.

DAVID PETTERSSON

■■Läs de senaste nyheterna
från länsidrotten.
På sportsajten!

Kittel tog ännu en etapp
CYKEL. En etapp som
gjord för spurtare. Då
höll sig Marcel Kittel
framme – igen.
Den tyske cyklisten
i Quick-Step-stallet
vann sin fjärde etappMarcel Kittel.
seger för året i Tour
de France. 29-åringen
kunde ganska enkelt
manövrera sig fram till en seger i klungspurten på upploppet. Britten Chris Froome behåller den gula ledartröjan, han leder i sammandraget med 18 sekunder före
italienaren Fabio Aru.
TT

Niklas Köpsen och Håkan Uusimäki kämpar på i
det gröna, precis som Samuel Eriksson och Gustav
Månsson gör i förgrunden.
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Brottarna ut

BROTTAS I DET FRIA. Sedan några år tillbaka kör Umeå Brottning utom-

husträning under sommaren, ett välkommet avbräck från Gammliahallens
dunkla katakomber. ”Vem som helst får haka på, man kör efter sin egen
kapacitet”, säger initiativtagaren och eldsjälen Conny Tärnklev.
BROTTNING/TRÄNING. På en gemensam lite undanskymd gräsyta på Sandbacka i Umeå har
det de senaste åren blivit tradition att Umeå Brottning tränar
på torsdagskvällarna.
– Det är skönt att komma ifrån
källaren, säger Conny Tärnklev
och syftar på brottningslokalen
i botten på Gammliahallen, eller Umeå Energi Arena vatten
som den numera heter.

– Vi bor här och vi har en bra en
bra gräsmatta här och brottarna ville vara utomhus och köra.
Vi kör oavsett väder, fortsätter
Conny.
– Antingen så är det skönt

”

Det är
skönt att
komma
ifrån
källaren.
Conny Tärnklev.

som i dag eller så kan det härda om det är dåligt väder, säger
han.
På det gröna gräset står några och slår tunga järnstänger
på ett traktordäck, några andra brottas, några lyfter uppochnedvända skottkärror med
tyngder på, för att nämna några övningar.
– Vi kör två gånger 40/20 ungefär. Vi har skottkärror, brandhinkar, några använder repstegen och någon gunga och så har
vi lite egna redskap också. Det
här blir som en kombination av
brottarfys och cirkelträning, säger Conny Tärnklev.

Elitidrottare samsas med motionärer, tjejer med killar och
barn med medelålders.
– Vem som helst får haka på,
man kör efter sin egen kapacitet och vi kör hela sommaren,
säger Conny.
Helena Tollofsen är en av dem
som hakat på och varit med i
flera år.
– Det är lättare att ta ut sig
när man är med andra. Sen är
det kul att det är så blandat folk
och alla åldrar och killar och
tjejer, säger hon medan hon får
en andningspaus i den stående
brottningen.
– Man kan köra i sin egen

