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REKOMMENDERAT

på sportsajten
1. Basketbloggen: Alla vidare
2. Sverige lyfter på Sundhages sista resa?
3. Vännäsbacken nära CHL-laget
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I så många år har VMpokalen varit försvunnen.
Detta sedan Norge vann
fotbolls-VM för damer
i Sverige år 1995. Ännu
pågår jakten på bucklan.

”

Jag vet att vi inte kommer att vika
ner oss.

Brwa Nouri, lagkapten i Östersund, är optimistisk inför mötet med det
turkiska storlaget Galatasaray, berättar han för ÖP. På torsdag går de bägge lagen in i
kvalspelet till Europa League. Östersund inleder dubbelmötet med hemmamatch.

Krisande
IFK Luleå
byter
tränare
FOTBOLL. IFK Luleås vårsäsong
har förmörkats av skador, uteblivna resultat och sviktande
ekonomi. Nu byter UFC- och TTGkonkurrenten tränare.

Tilda Tärnklev, som blev svensk juniormästare tidigare i år, och Ylva
Gunnarsson.

”

Tjusningen är efteråt när det
är över, det är då det är som
Helena Tollofsen
bäst.

Alla är välkomna på träningarna – både veteraner och nya ansikten.

i värmen
takt, hur hårt som helst oavsett
vilka förutsättningar man har.
Det passar alla på så sätt och
man har alla möjligheter att ta
ut sig maximalt, säger Carina
Lindgren som brottades med
Helena.
Vad är tjusningen med det här
då?
– Tjusningen är efteråt när
det är över, det är då det är som
bäst, säger Helena och skrattar
och tillägger att det är kul under tiden också.
För Tilda Tärnklev, svensk brottningsmästare på juniorsidan, är
det ett skönt ombyte från brottningslokalen.
– Inomhus jobbar vi mer med
vår egen och våra kompisars
kroppsvikt, här är det lite mer
redskap och sånt. Det är jobbigt, men väldigt kul. Det är bra
stämning och härligare luft, lite
mer syre än i källaren.
MIKAEL BERGSTEDT

Helena Tollofsen och Carina Lindgren.

IFK Luleå ligger för närvarande sist i division I med åtta inspelade poäng. Förra veckan
gjorde man sig av med sportchefstjänsten för att spara in
på utgifterna. Under gårdagen
skrev Luleåtidningarna NSD
och Norrbottens-Kuriren om
att laget nu också byter tränare.
Fredrik Waara lämnar över
tränaruppdraget till Per Nyström Jensen, som var huvudtränare mellan 2006–2009.
– Det är ett skede som är väldigt tufft. Samtidigt ingår det i
ens uppdrag att tro på det. Precis som det ingår i spelarnas
uppdrag att tro på det. Och jag
tror verkligen på att det är möjligt, säger Per Nyström Jensen
till Luleåtidningarna om höstens utmaningar.
Tränarbytet ska inte ha föregåtts
av någon dramatik, menar avgående tränare Fredrik Waara.
– Absolut ingen dramatik. Det
är klart att det har varit turbulent i samband med (Daniel)
Kaléns (tidigare sportchef, reds
anm.) försvinnande och det blir
tråkigt för mig att lämna spelarna, säger han till NSD/Kuriren.
Till helgen möter IFK Luleå,
där UFC-bekantingarna Jesper
Medén och Vladimir Sudar spelar, Sollentuna hemma i sista
omgången.
GUNNAR ERLANSON

Går till nykomling
ISHOCKEY. Efter att ha spelat
några matcher i SHL med Färjestad säsongen 2012/13 tog
Simon Fredriksson vägen via
Karlskrona, Västerås och AIK
innan han hamnade i Björklöven i höstas.
Backen hade inte en allt för
lyckad tid i Björklöven och
fick lämna klubben när Mikko
Pukka och Linus Högberg anslöt i slutet av januari. Totalt
blev det tre poäng på 40 matcher för Fredriksson, som avslutade säsongen i norska Sparta
Sarpsborg.
Men till vintern blir det
ännu en säsong i allsvenskan
för 24-åringen i nykomlingen
Troja/Ljungby.
– Vi har ju letat efter en spelare som vet hur det är att
spela i allsvenskan och med
över 200 matcher där så känner vi att Simon har den erfarenheten, säger tränaren Pelle
Svensson till klubbens hemsiDAVID PETTERSSON
da.

