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Vill ha revansch i egna cupen
INNEBANDY. IBK Dalen kammade
noll i egenarrangerade Scandic
Cup i fjol. Nu vill klubben ha revansch.
– Det är klart att vi vill vinna vår
hemmacup, säger klubbdirektören Urban Karlsson.

Förra året fick IBK Dalens herrar stryk i finalen av SSL- och
Umeå-rivalen Team Thorengruppen medan damerna åkte
ut mot lillasyster IBF Dalen.
Ett scenario som inte kommer
upprepa sig i år om man får tro
Urban Karlsson.
– Det är klart att vi har stor
respekt för de andra lagen,
men vi har sett starka ut och
är toppmotiverade. Vi vill visa
Umeåpubliken att vi är ett bra
lag och att man ska komma och
kolla på oss, och det gäller både
herrarna och damerna, säger
han.
På damsidan är det en liten
elitklass – som dock innehåller toppklass. Både den svenska mästaren Iksu och den finska mästaren Classic (som slog
ut Iksu ur Champions Cup i fjol)
gör sällskap med IBK Dalen och
Team Thorengruppen.
– Det känns nästan som
Champions Cup med Iksu och
Classic och det blir en riktig utmaning, säger Karlsson.
På herrsidan är det förutom Umeås SSL-klubbar IBK Dalen och
Team Thorengruppen finska
mästaren Classic och tjeckiska

silverlaget Mlada Boleslav som
står för stjärnglansen.
– Classic är ett storlag och
Boleslav vann Bohemian Trophy som vi och AIK var med i. Vi
är starka och det känns som att
vi har fått ihop ett grymt startfält. Jag tror att det kan bli riktigt roliga gruppspelsmatcher,
säger Karlsson.
På onsdagen börjar årets turnering som för klasserna herr- och
dam-elit samt dam-allsvenskan
pågår till på söndag då finalerna spelas.
Övriga klasser börjar nästa
vecka och då med en nyhet: Två
matcher spelas redan på tisdagen och i Balderhallen i Skellefteå.
– Det är helt nytt, vi gör så
för att vi känner att det är bra
att sprida cupen och det var två
Skellefteåderbyn som passade
bra. Vi räknar med fina publiksiffror på de matcherna som vi
kanske hade haft svårt att få i
Umeå, säger Karlsson som också berättar att det kommer läggas in en plastmatta på parketten i Umeå Energi arena vatten
fredag till söndag samt att klubben ska webbsända nio matcher
under helgen.
– Det här är viktigt. Det är sista testen inför seriepremiärerna
och det är viktigt för alla spelare
att visa varför de ska få förtroende när serien startar, avslutar
Karlsson.
MIKAEL BERGSTEDT

Förra året var Johan Bergstrands Team Thorengruppen ofina nog att slå Markus Lindström och arrangörsklubFOTO: ARKIV
ben IBK Dalen i finalen av Scandic Cup.

■■Här är lagen och grupperna i Scandic Cup 2017
■■DAM ELIT

IBK Dalen
Iksu
SC Classic
Team Thorengruppen
■■DAM ALLSVENSKAN

Grupp A
Gullänget-Kroksta IBS
IBF Dalen
RIG Umeå IBF
Sundsvalls IBF
Grupp B
Iksu Ungdom

Klockarbergets BK
Notvikens IK
Örnsköldsvik IB
■■DAMER DIVISION I-2

Grupp A
Obbola IK
RIG Umeå IBF
Team Kalix IBK
Grupp B
Ersboda SK
Örnsköldsvik IB
Sandåkerns SK
Grupp C

Gimonäs Umeå IF
Gullänget-Kroksta IBS
Iksu JAS
Grupp D
Kågedalens AIF
Nibacos Kokkola
Skellefteå IBK
■■HERR ELIT

Grupp A
Granlo BK
Team Thorengruppen
Mlada Boleslav
Zug United Men

Grupp B
IBK Dalen
SC Classic
Umeå City IBK
Wibax Patriots IBK Piteå
■■HERR DIVISION I

Grupp A
Gamla Stan IBK
IBF Dalen
Skellefteå IBK
Umeå City IBF
Grupp B
Ankarsvik BK
IBK Luleå

Örnsköldsvik IB
RIG Umeå IBF
■■HERR DIVISION II-III

Grupp A
K4 IF
Obbola IK
Skellefteå IBS
Team Kalix IBK
Grupp B
Gullänget-Kroksta IBS
IBK Umeå Norr
Luleå SK
Team Thorengruppen Ungdom SK

Underdog med kontroll på nerverna
BROTTNING. Under ungdoms-EM
förra året kom nerverna i vägen,
men till nästa veckas ungdomsVM kommer Oskar Månsson att
ha kontroll på nerverna.
– På EM var jag mer ovan, nu vet
jag vad jag väntar, säger Umeå
brottnings talang.

Oskar Månsson har satsat mer
på internationella tävlingar
den här säsongen och har på så
sätt fått nyttig erfarenhet inför
UVM.
– Jag är mer van vid nivån
som kommer att vara på VM.
Jag känner mig riktigt taggad
och det kommer att bli roligt.
Det finns inte så mycket större tävlingar att delta i, säger
17-åringen till Sporten och fortsätter:
– EM var riktigt nyttigt. Europa är ändå en av de största kontinenterna inom brottning.

Oskar Månsson (överst) är redo för Ungdoms-VM. Här under en träning
tillsammans med klubbkamraten Viktor Terävä.
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Han har främst tävlat i GPtävlingar och har tagit medaljer på alla utom en.

– Jag har även gått jämnt i de
matcher där jag förlorat. Jag
känner att om det är min dag så

kommer det att
gå bra på VM,
säger han.
Oskar Månsson är något av
en
underdog
då han tävlar i
85-kilosklassen
även om han
själv bara väger Oskar Månsson.
in på 82,5.
– Jag har svårt att ta mig upp
till 85 utan att lägga på mig dövikt, det är en av mina svagheter, säger Månsson som dock
väljer att se det som en fördel.
– Jag har en bra uthållighet i stället som jag kan vinna
på. De andra har mycket mer
kroppshydda att syresätta, säger han.
Månsson går in i UVM, som avgörs
i Athen, på tisdag nästa vecka
och självförtroendet är gott.

”

Om det är
min dag så
kommer det
att gå bra på VM.

Oskar Månsson

– Jag vet att det blir jämnt,
folk förlorar mot varandra och
folk man inte tror ska förlora
gör det, säger han.
Förhoppningarna är högt
ställda, men det är framför allt
känslan som ska vara rätt.
– Förhoppningen är att gå så
långt som möjligt, men om jag
inte tar mig till guldet så räcker
jag helt enkelt inte till på den nivån. Bara jag brottas på min yttersta nivå kommer jag att vara
nöjd, säger Umeå Brottnings
Oskar Månsson.
EMMA KLÖFVER

