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Rekordmånga sporter på
SM-veckan i Skellefteå
SM-VECKAN. Flera nya idrotter, fler
längdskid-distanser och alpina
tävlingar i Tärnaby. Det var huvudingredienserna när SM-veckan i Skellefteå kallade till pressträff på tisdagen.

Åkte ut direkt.

Månssons
VM tog
slut direkt

Med 194 dagar kvar till SMveckan i Skellefteå presenterade organisationen kring evenemanget i går de deltagande
idrotterna.
Snowboard, freeskiing, klättring, kyodo och puckelpist är
nya idrotter bland de totalt 29
som deltar.
– Jag tycker att det som känns
roligast är att vi kan ha en sådan variation på idrotter både
inomhus och utomhus och det
känns som att vi kommer ha någonting för alla, säger Sinnika
Sjunnesson som är projektledare för SM-veckan 2018.
Då det är OS i Pyoengchang,
Sydkorea 9–25 februari kommer
SM-veckan 2018 att avgöras mellan den 20–26 mars.
Då med den glädjande nyheten
att längdskid-SM-programmet
blir en dag längre och utökas
med damernas tremil och herrarnas femmil.
– Det känns jättekul, säger
Sjunnesson.
Vad det gäller de alpina idrotterna så avgörs snowboardens
big air och slopestyle på Vitberget i Skellefteå medan slalom,
parallellslalom och storslalom
utlokaliseras till Tärnaby och
puckelpisttävlingarna till Bygdsiljum.
– Det handlar väl egentligen
om att vi inte har några backar i
närheten, men det är roligt med
alpina tävlingar och att kunna
erbjuda dem till dem som sitter
framför tv:n också, säger Sjunnesson.
Annika Nykvist, projektledare för SM-veckan på Riksidrottsförbundet:
– För varje SM-vecka är det

BROTTNING. Ungdoms-VM tog slut
redan i första matchen för Umeå
Brottnings Oskar Månsson.
– Det känns lite surt att jag inte
kunde ta mig längre, säger han.

Sinnika Sjunnesson framför de 29 idrotterna som ska avgöras under SM-veckan i Skellefteå.

”

Det känns
jättekul.

Projektledaren Sinnika
Sjunnesson om att längdskidornas treoch femmil nu är med på SM-veckan.

fler idrotter som vill vara med.
Det är kul för evenemanget och
besökarna att det alltid finns
nya tävlingar att visa upp. Och
med de alpina grenarna på SMveckan så öppnar vi nu också
upp för ett bredare samarbete
mellan kommuner i regionen
och ger möjlighet till fler att ta
del av SM-veckan.
Fotnot: När Umeå arrangerade SM-veckan vinter 2014 fanns
det 20 idrotter på programmet,
men några töade bort.
MIKAEL BERGSTEDT

■■Alla sporter på SM-veckan
Här är alla sporter som det kommer att tävlas om SM-titeln i:
Alpinrodel
Alpint (slalom, parallellslalom,
storslalom)
Bowling
Casting
Cricket
Crosskart sprint special
Curling (inklusive rullstolscurling)
Cykeltrial
Danssport
Draghundsport
Freeskiing (big
air, slopestyle)
Jujutsu
KlättSnowboard nytt
ring
på SM-veckan.

Kyodo
Längdskidor
Puckel (puckelpist, parallellpuckelpist)
Radiostyrd bilsport
Rallysprint
Rallycross
Rullstolsinnebandy
Skicross
Skidorientering
Snowboard
(big air, slopestyle)
Stadioncross
Styrkelyft
Squash
Taekwondo
X-trial

Trots elitkvalet – siktar ”bara” på nytt kontrakt
BOWLING. I våras kvalade Vilhelmina IK till elitserien. Inför den
nya säsongen är målsättningen
blygsammare.
– Vi ska hålla oss kvar, säger lagledaren Fredrik Linder inför
helgens seriepremiär i nordallsvenskan.

Vilhelmina IK skrällde sig i våras hela vägen till elitseriekval.
Men där blev det respass direkt
och det blev en kostsam säsong
för sensationslaget, som nu kliver in i en serie som bytt form.
För efter ett par år med delade serier spelas i år Nordallsvenskan som en rak serie med
lag från hela norra Norrland.
– Det blir lite längre resor och
lite dyrare men jag tror inte det
blir lika hård strid på kniven för
att hålla sig kvar nu, säger Fredrik Linder i Vilhelmina IK.
– Vår målsättning är att hålla
oss kvar i serien och spela in lite
nya gubbar i laget.

■■Läget i lagen

Fredrik Linder och Vilhelmina IK
har en modest målsättning.
Länsrivalen Umeå IK har som
målsättning att ta en topp-treplats, vilket innebär elitseriekval.
– Vi missade ju det med en
hårsmån i fjol och det har vi
inte tänkt göra om, säger Mats
Raneblad i UIK.
Och nu ska ni återta titeln bäst i
Västerbotten?
– Det tycker väl vi att vi all-

Jonsta BK
Nyförvärv: Inga.
Spelarförluster: Inga.
Umeå IK
Nyförvärv: Jan-Erik Brännström.
Spelarförluster: Erik Eliasson,
timeout.
Vilhelmina IK
Nyförvärv: Andreas Lidström, egen
produkt, Ante Fahlén, comeback,
Förluster: Lennart Jansson, slutat,
Håkan Mattsson, timeout.
tid har varit, vi fäster inte så
stor vikt vid det där, säger Raneblad.
Lyckselelaget Jonsta BK har samma trupp som i fjol och målsättningen är att vara topp sex, vilket innebär nytt kontrakt.
– Vår serie har varit lite bättre än den norra så vi är positiva till en rak serie. Det blir lite

”

Vi missade
kvalet med
en hårsmån
i fjol, det har vi
inte tänkt göra om.
Mats Raneblad, Umeå IK

längre resor men det känns positivt att de inte lägger om serien efter jul, säger Mattias
Jonsson som hoppas att hans
lag kan vara med och fajtas om
den tredje kvalplatsen.
Nordallsvenskan innehåller
elva lag i år där BK Prana är det
fjärde länslaget. Lag 1–3 går till
elitseriekval, lag 4–6 håller sig
kvar, lag 7–9 får kvala för nytt
kontrakt och de två sista lagen
åker ur serien.
BK Flash och Boden hålls
som seriefavoriter i NordallTOMAS RUUTH
svenskan.

Oskar Månsson hade relativt
höga förhoppningar inför sitt
första ungdoms-VM. När han
dessutom fick tjecken Marek
Pokuta i första matchen i 85-kilosklassen så kändes lottningen
gynnsam.
– Jag mötte honom tidigare
den här säsongen och då spöade
jag honom med 7–1, säger Oskar
Månsson på telefon till Sporten
från Aten.
Den här gången gick det sämre. Månsson hade en 3–1-ledning
då bara 40 sekunder återstod av
matchen – då vände allt.
– Han kopplade mig i en
clinch och på något sätt korsade jag mina ben, då fällde han
mig framåt och fick fyra poäng
för det, säger Månsson besviken
över 3–5-förlusten.
– Ja. Det finns ju inget som heter otur på VM men det är synd
att jag klev över mitt eget ben.
Det här var synd, det känns surt
att jag inte kunde ta mig längre
men jag får bita ihop och komma tillbaka.
Månssons baneman förlorade sedan i nästa omgång vilket gjorde att Umeå Brottnings
representant på ungdoms-VM
inte fick någon chans till återkval.
Nu väntar en uppgradering
från ungdom till junior för den
17-årige Umeåbrottaren.
– Jag är egentligen ungdom
hela hösten ut men hoppar upp
till junior direkt. Där finns det
även en 82-kilosklass vilket passar mig perfekt, säger Månsson.
TOMAS RUUTH

Stenson redo
för spel igen
GOLF. Henrik Stenson stod över
spel den gångna veckan på
grund av knäproblem.
Men nästa vecka är den blågula golfstjärnan redo för spel
igen när PGA-tourslutspelets
näst sista tävling avgörs.
”Det blir spel i Chicago och
förhoppningsvis även Tour
Championship veckan därefter om vi gör hyggligt ifrån
oss nästa vecka”, säger Henrik
Stenson i ett sms till TT.
Stenson vann slutspelet Fedex Cup och segerchecken på
10 miljoner dollar 2013, men
får svårt att upprepa den bedriften i år. Han ligger 26:a inför de två sista tävlingarna. TT

