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Landslaget nobbar Sverige i jakten på VM
FOTBOLL. Landslaget samlas alltid i Sverige inför kvalmatcher, förbereder sig och
reser sedan till spelorten. Men inte i det kommande kvalet mot Bulgarien 31 augusti. Alla förberedelser kommer att ske i Bulgarien.
– Vi gör så här för att spara tid, säger landslagschef Lars Richt till aftonbladet.

GUSTAV PETTERSSON
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SM i beachwrestling avgörs i Umeå

Brottning på beachen
BROTTNING. När Swedish Beach tour är avslutat i eftermiddag i Umeå fortsätter tävlingarna på sanden – då det är dags för SM
i beachwrestling på samma arena.
– Det är jättekul att kunna ha en tävling
på hemmaplan. Det är ett roligt sätt att
samla klubben, stärka lagandan och allting, säger Samuel Eriksson i arrangeranTOMAS RUUTH
de Umeå Brottning.

Bra biljettförsäljning
ISHOCKEY. I fjol sålde Björklöven 2 100 sä-

songskort före seriepremiären. I år har de
med 2 209 sålda säsongskort redan passerat
den siffran trots att en månad återstår till
premiären.
– Det är ett tecken på att vår publik tror
på den satsning vi gör, säger Niclas Bornefjord i Löven.
TOMAS RUUTH

”Vi ser det
positivt att
vi bryter ny
mark”
Linda Wijkström, generalsekreterare Elitfotboll Dam om att Företaget Mavshack köpt rättigheter att
tv-sända damallsvenskan i Förenade arabemiraten och Kuwait.

Sunnanåduo till landslag
FOTBOLL. Den 5 och 7 september spelar F15-

landslaget sina två första landskamper. För
motståndet står Norge och matcherna spelas på bortaplan. 19 spelare är kallade till
landskampen av förbundskapten Ulf Kristiansson och två av dessa är från Sunnanå
SK; Villemo Dahlqvist och Thea Bergsten.

TOMAS RUUTH

■■Webb-tv från finalerna på
Swedish beach tour i helgen
på sportsajten

Linn etta och tvåa i Norge
SKIDOR. Linn Sömskar
har inlett rullskidtävlingen Toppidretsveka i Trondheim på
bästa sätt.
Mot toppåkare
som Heidi Weng och
Hanna Falk vann hon
torsdagens sprint.
Sedan följde hon
upp det med en andraplats i fristilssprinten på lördagen
och en elfteplats över Linn Sömskar.
24 km. Nu väntar en
jaktstart på lördagen.
– Det har flutit på bra även om jag
blev lite stängd på andra sprinten, säger
Sömskar.
GUSTAV PETTERSSON

Stor kostnad när
eliten kommer
KOSTAR EXTRA. Det är den nordiska juniorlandskampen på Campus

Arena i helgen. Men arenan är inte anpassad för stora tävlingar – vilket
ger extrakostnader på 35 000–50 000 kronor till helgens tävlingar.
– Det blir oerhört mycket dyrare att investera i de saker som används en
gång än att hyra in, säger fritidschefen Stefan Hildingsson.
FRIIDROTT. Det har varit ett par
stora tävlingar på Campus Arena sedan den invigdes hösten
2010. I helgen är det dags igen då
Nordens juniorelit angör Umeå.
Men till varje stortävling krävs
ett ganska stort jobb då arenan
inte är en fullvärdig tävlingsarena. För publiken saknas det
exempelvis toaletter och för de
aktiva utrymmen under tak och
omklädningsrum.
Till helgens nordiska juniorlandskamp hyrs exempelvis lokaler och saker för 35 000–50 000
kronor för att uppgradera arenan till gällande krav.
– Kommunen står i stort sett
för de extra kostnader som uppstår, men det blir ju en stor ansträngning för oss, Akademiska hus (som äger marken) och
kommunen som är driftsansvariga till varje stor tävling, säger
IFK Umeå friidrotts ordförande
Johan Svensson.
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Campus Arena
togs i bruk för
sju år sedan och
har sedan dess
huserat såväl
SM-tävlingar som
GP-tävlingar med
fina startfält.
I helgens Nordiska juniorlandskamp kommer
aktiva från alla
fem nordiska länder till Umeå för
tävlingar lördag
och söndag.

Han berättar att IFK Umeå för
en dialog med kommunen och
Akademiska hus och att deras
önskan är att hitta mer permanenta lösningar på Campus
Arena. Som till exempel en uppvärmningsanläggning.
– Akademiska hus har gjort
ett fantastiskt jobb nu och ställt
i ordning utrymme på universitetsängarna där kastgrenarna
kan värma upp. Det är inte fullt
funktionellt, men det får gå. Vi
skulle ju önska uppvärmningsmöjligheter med en kastplan,
kastbur, ett par tre löparbanor
och en längdhoppsgrop, säger
han och fortsätter:
– Vi har ju förtroende från
friidrottsförbundet om att få
ordna stora tävlingar och då är
tillfälliga lösningar på sikt inte

2014 arrangerades friidrotts-SM i Umeå. I helgen är det stora tävlingar
igen på Campus Arena.
FOTO: MATILDA SANDBERG
hållbara. Umeå kommun har
väl inte hur mycket pengar som
helst, men det är ju en fråga om
strategi och vad man vill, säger
Svensson som betonar att dialogen med kommunen är bra.
Stefan Hildingsson, fritidschef vid
Umeå kommun, vill inte lova
några stora investeringar på
Campus Arena.

– Arenan fungerar till 99 procent av all verksamhet som vi
har där. Kostnaderna att investera i de saker som används en
gång per år blir oerhört mycket
större än hyreskostnaderna för
de tillfällen det gäller. Rent ekonomiskt blir det bättre att göra
på det här sättet, säger han.
TOMAS RUUTH

Hanna laddad efter katastrofalt genrep
FRIIDROTT. Debut i landslaget och
det på hemmaplan. Det är vad som
väntar Hanna Viklund i helgen.
Hur hon laddat? Jo, med en riktig
skitträning.

Hanna Viklund har haft en bra
sommar med JSM-guld och nytt
personligt rekord på 3,75. På söndagen ska hon representera Sverige på Campus Arena.
– Det kommer att bli väldigt Hanna Viklund.
speciellt. Både att tävla för landslaget och att det är just på hemma-

plan. Familjen kommer att sitta
på läktaren och banorna är ju
där jag tränar varje dag, säger
Umedalenhopparen.
Uppladdningen inför söndagen
har varit de bästa enligt Viklund, alltså ett horribelt träningspass.
– Jag brukar hoppa bra när
jag gjort någon riktigt dålig
träning inför tävlingen och jag
hade en sådan på torsdagen, säger Viklund med ett skratt.

Placeringsmässigt har hon
inga direkta mål inför landskampen, men hoppas alltid på
att hoppa högt. Efter SM-guldet
förra helgen är formen i zenit.
– Jag vill alltid slå ”pers”,
men vi får se vad vädret vill.
Medvind och sol är ju bäst, säger Viklund och konstaterar:
– Sedan placeringsmässigt
vill jag bara hjälpa laget så
mycket som jag kan. Det är ju
en lagtävling i slutänden.
GUSTAV PETTERSSON

