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Sport

Tipsa sporten:Har du ett sporttips?

Hör av dig till oss, sport@nvp.se

Vi arrangerar sommarens roligaste fotbollskola!

Alla passar
i Blågult!

1-1 juni och -2 juni
så arrangerar Järla IF för 1:e året i rad
Landslagets Fotbollsskola på Nacka IP
för barn mellan 7-12 år
För mer information och anmälan, besök vår hemsida OIV.jarlaif.se

Boo FF tappade 2-0-ledning till 2-2 hemma mot Hässelby. Trots poängtappet toppar laget division ett-serien.
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Boo rycker — Älta sjunker

Kafeteria!

Tabellraden är en riktigt
trevlig läsning.
Om du spelar i Boo FF.
Ältas spelare kan däremot
hålla sig för skratt.

VÄRMDÖ

Välkomna
till Ingarö!

BOO/ÄLTA. Efter fyra omgångar har vi ett lokalt lag
högst upp i tabelltoppen av
damernas Division 1 södra
Svealand — och ett längst
ner i botten.
Boo FF inte bara leder serien, de är dessutom obesegrade — tre vinster, en oavgjord — och faktum är att
helgens kryss, 2-2 mot Hässelby på Boovallen, gott
kunde ha slutat i hemmavinst.
Boo FF ledde nämligen
med 2-0 efter mål av Elise

Fotbollsfest på Älta IP
Div 3 Södra Svealand

Björnelius Leidersten och
Alice Ahlberg.
– Sen fick vi en frilägesutvisning och straff mot
oss, som de gör mål på. Vi
får spela med tio spelare i
över 30 minuter. Klart det
ändrar matchbilden, säger
Boo FF:s coach Paulo Bustamante.
Frånsett poängtappet anar
jag att du ändå är nöjd med
seriestarten?
– Det är lång väg kvar, men
visst får man vara glad över
tio poäng på fyra matcher.
Vi har väldigt välutbildade
spelare som kommit genom
Boo FF:s ungdomsverksamhet och framåt har det sett
väldigt bra ut, men vad gäller defensiven finns fortfa-

rande en del att slipa på. Vi
måste hitta en lite bättre
balans i spelet, säger Paulo Bustamante.
Även lokalkonkurrenten
Älta IF spelade lika, 0-0

Gustav Bergman
vinnare i ultra-SM
NACKA. Gustav Bergman,
OK Ravinen, var en av förhandsfavoriterna till segern när SM över ultralång
distans i helgen skulle avgöras i Klunkhyttan, ett
par mil väster om Örebro
— och han levde upp till fa-

Älta IF vsHerrlag

Älta spelade
0-0 hemma
mot IFK
Nyköping
i helgen.
Säsongens
tredje kryss
för klubben
— som ligger
sist i serien.

voritskapet. Tävlingen avgjordes över 21 kilometer
i krävande terräng. Bergman, som haft problem
med fötterna inför tävlingen, var trött men nöjd efter målgången.
– Jag bommade en del i

Nytt idrottsläger med
fokus på kamratskap

FOC Farsta
Lördag 13 maj kl. 13.00
Älta Strand Café har öppet.

Älta

VÄRMDÖ. I sommar öppnar ett nytt sportläger för
ungdomar på Lillsveds folkidrottsskola på Värmdö.
Arrangören Sportacademy har som mål att skapa
”sommarlovets häftigaste och roligaste upplevelse för alla deltagare”. Det
finns möjlighet att prova

på nio olika idrotter under
veckan: Alpint, segling,
parkour, dans, fotboll,
fäktning, innebandy, basket och multisport
– Min vision är att göra
detta till sommarlovets
roligaste vecka för deltagande barn samt att ge
ungdomar möjlighet till

hemma mot IFK Nyköping, i
helgen. Med hittills tre kryss
och en förlust parkerar laget för tillfället på tabellens
jumboplats.
Ingemar Lundin

början och fick springa ensam rätt mycket. Det var
först vid varvningen jag
förstod att jag var med i
täten och att det fanns en
bra chans till seger. Nu är
jag rätt trött i benen, säger
Gustav Bergman till svenskorientering.se.
I mål var han två och
en halv minut före tvåan
Marcus Millegård, Sävedalens AIK.
Ingemar Lundin

sommarjobb inom idrott.
Jag hoppas att en del av
ungdomarna fortsätter
som ledare i föreningslivet. Idrottssverige behöver fler inspiratörer till
våra barn, säger Rickard
Löpare, vd för Sportsacademy och initiativtagare
till sommarlägret.
Sportsacademy samarbetar med den ideella
föreningen Friends. Lägermiljön ska ”präglas av
respekt och kamratskap”.
Ingemar Lundin

