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LångLoppscupen

Klas nilsson var 
offensiv i tufft 
La Diagonela 
LÄNGDSKIDOR
Klas Nilssons lång-
loppsform håller i 
sig. Lördagens lopp i 
schweiziska Zuoz slu-
tade med en 19:e plats. 
”Ett av mina bättre 
lopp”, säger Klas som 
tävlar för Team Igne.

Skellefteås Klas Nilsson är 
inne i tuff tävlingsperiod 
– tre tävlingar i långlopps-
cupen ska avverkas på lika 
många veckor. Förra hel-
gen svarade han för karri-
ärens bästa lopp som 15:e 
man i Kaiser Maximilian 
Lauf.

”50 minusgrader”
Under lördagen var det La 
Diagonela över 65 kilome-
ter som stod på program-
met i Visma Ski Classics. 
Temperaturen låg på 17-18 
grader och åkarna fick slita 
hårt i Zuoz.

– Det var sjukt kärvt och 
föret var på samma sätt 
som om det skulle ha varit 
50 minusgrader, säger Klas 
Nilsson.

Klas bjöd på en offensiv 
satsning – han var framme 
och testade i täten.

– Taktiskt gjorde jag allt 
rätt och jag kände mig sjukt 
stark.

Han var med i toppstri-
den till det var sju kilome-
ter kvar att åka.

– Jag hade så klart gärna 
velat vara med där framme 
ända in i slutet, men fick 
problem och föll tillbaka 
lite grann. Men jag kom till-
baka till en 19:e plats, säger 
Klas som skar mållinjen på 
2.57,42.

”Sjukt tufft lopp”
Skellefteåkaren slutade på 
17:e plats i La Diagonela 
2018, men var tre minuter 
snabbare i årets lopp.

– Jag gjorde vad jag 
kunde. Det är ett sjukt 

tufft lopp och så trött som 
jag var i mål har jag inte 
varit någon gång, säger 
Klas.

Vinnaren Andreas 
Nygaard åkte på 2.54,50 
och vann loppet före lands-
mannen Tord Asle Gjer-
dalen. Oskar Kardin knep 
tredjeplatsen efter en 
klungspurt som avgjorde 
loppet. 

Britta vann inte
Britta Johansson Norgren 
blev förra helgen historisk 
som den åkare som tagit 
flest segrar i långloppscu-
pen. Men i La Diagonela 

fick svenskan, som leder 
sammandraget, nöja sig 
med en tredjeplats.

–  Kroppen kändes som 
tuggummi. Jag inriktade 
mig på att nå en plats på 
pallen och var glad att jag 
lyckades med det, säger 
Johansson Norgren till 
Kanal 9.

Johansson Norgren var 
15 sekunder bakom Kate-
rina Smutná, Tjeckien, som 
vann före norskan Kari 
Vikhagen Gjeitnes.

Nästa helg rullar lång-
loppscupen vidare med 
Marcialonga.

– Det roligaste loppet 
på hela säsongen. Ett lopp 
med mycket fart och i vissa 
partier går det 30 kilometer 
i timmen, säger Klas Nils-
son.

Mikael Marklund
mikael.marklund@norran.se

Klas Nilsson åkte in som 19:e man i La Diagonela i schwei-
ziska Zuoz. Foto: Magnus Östh, VisMa skiclassics

”Det var sjukt kärvt 
och föret var på 
samma sätt som 
om det skulle ha va-
rit 50 minusgrader.”
Klas Nilsson efter sin 19:e plats 
i la Diagonela.

IShOcKEy
Det var nog både spe-
lare och ledare som 
fick nypa sig i armen 
när slutsignalen ljöd 
i Kiruna. Lejon reste 
därifrån med en se-
ger de sent ska glöm-
ma. Matchen slutade 
10!–1. ”Det trodde jag 
inte när vi åkte hit”, sa 
sportchefen Björn Is-
raelsson.

Lejon har fått sitt spel att 
fungera allt bättre under 
säsongen och under sön-
dagen gjorde laget en av de 
bästa insatserna under det 
här årtiondet. 

Efter en trevande inled-
ning exploderade målskyt-
tet i andra och tredje perio-
den.

– Vi har nött hela 

säsongen på saker och allt 
börjar falla på plats nu, sa 
Israelsson.

Effektivt
Kiruna AIF är ett skickligt 
lag, men allting gick snett 
för dem den här matchen. 
Och Lejon tog vara på alla 
chanser som dök upp.

– De spelade riktigt fult 
bitvis, men det utnyttjade 
vi. De har ett skickligt lag, 

men de tappade allt den här 
matchen. Synd bara att vi 
inte fick hålla nollan också.

Elias Jacobs var en av 
matchens stora giganter. 
Han noterades för hela sex 
poäng. Inlånade spelare 
Oliver Nilsson gjorde tre 
poäng.

– Hela laget ska ha 
beröm. Det är så många 
som kliver fram och gör en 
stark prestation.

Segern gör att Lejon fort-
farande har häng på lagen 
uppåt i serien. Samtidigt 

ger helgens storseger här-
ligt självförtroende.

– Vi får hoppas på mycket 
folk när vi spelar mot Övik 
på onsdag. Med det här 
bagaget har vi alla chanser 
att utmana om seger i den 
här serien, säger Isrealsson.

adaM Savonen
FaKTa

hockeyettan, norra 
forts
Kiruna AIF–Lejon 1–10 (0–1, 
0-–4, 1–5)
Skott: 36-38
Mål: L: Björn Gabrielsson 2, 
Kristian Falk 2, Elias Jacobs 2, 
Mattias Törnqvist, Oliver Nilsson, 
Kevin Lidström, Viktor Vikström.

Norranligan
HHH Elias Jacobs 
HH Oliver Nilsson 
H John Westermark

”Vi har nött hela  
säsongen på saker 
och allt börjar falla 
på plats nu.”
Björn Israelsson.

Lejons överkörning – vann tvåsiffrigt

Albin Eriksson har gjort mål i alla tre matcher med AIK:s 
J20-lag.  Foto: BjÖrn larsson rosVall/tt

J20 supereLit

Albin Eriksson 
stack ut i J20-laget
IShOcKEy
albin Eriksson har spe-
lat med J20-laget un-
der helgen. Spelaren, 
som har a-lagskon-
trakt, har imponerat 
under de tre matcher 
han har spelat i helgen 
då J20 har haft borta-
turné i mellansverige.

Eriksson har varit målskytt 
i samtliga tre matcher. 
Efter ha gjort mål när AIK:s 
J20 vann mot Södertälje i 
fredags blev det ett mål mot 
både Västerås J20 och Fär-
jestad J20.

Men Erikssons mål-
skytte räckte inte till mer 
än en poäng i varje match. 
Matchen i Västerås tog sig 
hela vägen fram till straf-
far. Där lyckades Västerås 
avgöra och få med sig extra-
poängen.

Matchen gick längre än 

till full tid även mot Färje-
stad. Karlstadslaget hade 
stor övervikt i skott på mål 
och kunde till slut avgöra i 
sudden death.

AIK har ännu inte note-
rat någon nollpoängare 
och ligger tvåa i serien 
efter Karlskrona med sex 
omgångar spelade. 

Nu väntar hemmamat-
cher kommande helg.

adaM Savonen
adam.savonen@norran.se

FaKTa

J20 elit,  
fortsättningsserie
Västerås–AIK J20 2–1 e.s (1-
0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0)
Skott: 26–31
Mål: A: Albin Eriksson
Färjestad–AIK J20 3–2 e.f  
(2-0, 0-1,0-1, 1-0)
Skott: 42–23
Mål: A: Kevin Kariander, Albin 
Eriksson

Överkalix vann över 
Clemens i toppmöte
IShOcKEy
Överkalix leder all-
tvåan Norra efter hel-
gens matcher. Den ti-
diga seriefinalen mot 
clemens slutade med 
seger på övertid för 
Överkalix.

Clemens har inlett Alltvåan 
relativt starkt, även om 
laget fick se sig slaget med 
4–5 efter övertid i serie-
finalen.

Slutet av matchen blev 
dramatiskt då Markus 
Lundgren gav Clemens led-
ningen med 2.13 kvar av 
tredje perioden. Överkalix 
tog ut målvakten och kvit-
terade. 1.48 in på övertiden 
avgjorde Wictor Larsson.

Clemensnäs tog grundlig 
revansch under söndagen i 
Kiruna. Laget var helt över-
lägset och matchen slutade 
13–2. Clemens vann tredje 
perioden med 8–1. Markus 
Lundgren och Victor Lin-
dén noterades för ett var-
sitt hattrick i den tredje 
perioden. Lindén gjorde 
därtill ytterligare ett mål. 

Även Mattias Lindström 
noterades för tre mål under 
första och andra perioden.

Norsjö hade en tung helg 
och föll mot både Kiruna 
och Överkalix. Laget är sist 
i serien för närvarande.

Även Burträsk förlorade 
den enda matchen de spe-
lade. Gästande lulelaget 
Brooklyn Tigers kunde resa 
hem med tre poäng efter att 
ha vunnit med 4–3.

Talangfulla Anton 
Holmberg noterades för två 
framspelningar. Även Bur-
träsk har noll poäng, men 
har bara spelat två matcher.

adaM Savonen
adam.savonen@norran.se

Anton Holmbergs två mål-
pass räckte inte. 
Foto: aDaM saVonen

Lejon vann med hela 10–1 i 
Kiruna efter en insats som 
saknar motstycke.
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Jens Eriksson tog årets 
första seger i Boden.

Bodentravet

Isande kyla 
när Eriksson 
inledde i V65
Trav
Skellefteproffset Jens 
Eriksson spräckte se-
gernollan på ett kylsla-
get Bodentrav. Årets 
första kuskseger kom 
bakom B.W.L.ruthless.

I slutet av november sam-
arbetade Petri Salmelas 
B.W.L.Ruthless och Jens 
Eriksson med framgång. 
De tog en skrällseger i ett 
V65-lopp på Umåker och 
den gången visade oddsin-
dikatorn 27,82.

Under lördagskväl-
len V65-tävlingar hade 
B.W.L.Ruthless spelar-
nas förtroende och blev 
tredjehandsfavorit i 
den första avdelningen. 
Från spåret längst ut 
bakom startvingen fick 
B.W.L.Ruthless ett lopp 
som sista häst i andraspår.

– B.W.L.Ruthless var rik-
tigt lugn och fin, kanske lite 
slapp under första rundan. 
Han slarvade med travet till 
det blev körning 700 kvar, 
säger Jens.

Han fick bra drag-
hjälp på den sista långsi-
dan, innan Jens satte in 
attacken över upploppet. 
Det blev en tät slutstrid där 
B.W.L.Ruthless avgjorde 
knappt men säkert på 
1.16,8a/2 140 meter.

– Han kändes fin i en 
snabb avslutning. Det är en 
klassklättrare i mina ögon.

Mikael Marklund

Anna och Riina tog storslam

Toppspelaren Riina Koski-
nen är en spetsvärvning 
som kan bli guld värd för 
Skellefteå Squashklubb. 
Hon är rankad 115 i världen 
och fick en drömöppning 
i Skellefteå med en 3–0 
seger i sin första match.

– Om vi ska sikta på guld 
så bör vi ha Riina här hos 
oss, säger Squashklubbens 
Jan Kaiding utan omsvep.

Anna Kaidings första 
match mot Stockholms Eli-

sabeth Andreasson slutade 
också 3–0. Det blev tajt i 
tredje gamet, men Anna 
satte punkt med siffrorna 
12–10.

– Elisabeth är duktig på 
att läsa mig, hon slog på 
mina misstag. Det var en 
rolig match och det är läro-
rikt att spela mot henne, 
säger Anna.

I matchen mot Lina 
Lindholm blev det seger 
med 3–1.

– Det känns väldigt 
skönt, speciellt mot Lina. 
Jag hade en tung förlust 
mot henne förra året, säger 
Anna.

– Det kändes bäst i för-
sta, sedan blev det mycket 
nerver i andra. Jag började 
tänka samtidigt som Lina 
steppade upp sitt spel.

”Jättekul”
Efter gameförlusten hit-
tade Anna Kaiding tillbaka 
till sitt spel och stängde 
matchen i fjärde gamet. 
Riina Koskinen avslutade 
matchen mot Stockholm 
med tre raka 11–1-segrar.

– Det är jättekul att Riina 
är här och hon gör bra resul-
tat, säger Anna Kaiding som 
tror att värvningen är en 

viktig pusselbit när allt ska 
avgöras till våren:

– Nu ska vi ta det där SM-
guldet, det är det vi siktar 
på.

Roslagen hade bara 
en spelare och Skellefteå 
kunde räkna in helgens 
andra 4–0-seger. Omgång-
ens två vinster innebär 
att Skellefteå ligger på en 
andraplats i tabellen, två 
pinnar bakom ledande 
Team Göteborg.

Mikael Marklund

FakTa

Helgens matcher
Skellefteå SK– 
Stockholm SK: 4–0
Anna Kaiding–Elisabeth 
Andreasson: 3–0 (11–4, 11–6, 
12–10)
Riina Koskinen–Lina Lind
holm: 3–0 (11–2, 11–7, 11–2)
Anna Kaiding–Lina Lindholm: 
3–1 (11–2, 9–11, 11–8, 11–5)
Riina Koskinen–Elisabeth An
dreasson: 3–0 (11–1, 11–1, 11–1)
Skellefteå SK–Roslagen SRC: 
4–0
Anna Kaiding: 3–0 (wo)
Riina Koskinen–Anna Klara 
Ahlmer: 3–0 (11–4, 11–4, 11–2)
Anna Kaiding–Anna Klara 
Ahlmer: 3–1 (7–11, 11–8, 11–4, 
11–4)
Riina Koskinen: 3–0 (wo)

”Om vi ska sikta på 
guld så bör vi ha  
Riina här hos oss.”
Jan kaiding om den finska 
toppspelaren.

Anna Kaidings Skellefteå vann 
dubbelt i helgens elitserie
sammandrag på hemmaplan.
Foto: Carina kvist

SquaSH · Finska esset Riina Koskinen 
imponerade i sina första elitseriematcher 
med Skellefteå Squashklubb. ”Nu ska vi ta 
det där SM-guldet”, säger klubbkompisen 
Anna Kaiding efter dubbla 4–0-segrar.

SquaSH
Skellefteås herrar 
vann dubbelt i borta-
turnén i uppsala. ”vi 
har fått ihop det”, sä-
ger Erik Jakobsson ef-
ter dubbelsegern.

Herrarna i Skellefteå 
squash mönstrade ett 
mycket bra lag och inledde 
helgen med en odiskuta-
bel 4–0-seger mot Malmö. 
I fjärdesingeln visade Erik 
Jakobsson vägen med en 
3–0-seger mot Joakim 
Larsson.

– Alla gör en bra match 
och det kändes väldigt sta-

bilt, säger Erik Jakobsson 
och fortsätter:

– Det var också häftigt 
att se Malmös gamla lands-
lagsspelare Sebastian Vik-
tor och Joakim Larsson 
spela igen.

Michael Babra och Zees-
han Khan följde i Eriks fot-
spår och vann sina matcher 
med 3–0 i game. Ettan 
Miko Äijänen avslutade 
den sista matchen med en 
stabil 3–1-seger.

Erik Jakobsson svarade 
återigen för en kanonmatch 
i fjärdesingeln mot Roslagen.

– En av mina bästa 
matcher. Det var över på 20 

minuter, säger Erik efter sin 
3–0-seger.

Roslagen besegrades 
med 3–1 och Erik Jakobsson 
var mycket nöjd med Skel-
lefteås insats som helhet. 
Laget toppar nu tabellen.

– Som lag gör vi vår bästa 
helg under hela säsongen. 
Det känns verkligen som vi 
har fått ihop det nu.

Mikael Marklund
FakTa

Helgens matcher
Malmö SRC–Skellefteå SK: 
0–4
Skellefteå SK–Roslagen SRC: 
3–1

Herrarna i tabelltopp efter stabil bortadubbel

Zeeshan Khan och Erik Jakobsson kunde glädjas åt dubbla 
segrar i i Uppsala. Foto: Arkivbild

Johan Westermark 
– stor straffhjälte
ISHockEy
■■ Division II-laget Boli-

den fick jobba i underlä-
ge matchen igenom när 
Umeå Kings kom på besök i 
Malmhallen i lördags. Gäs-
terna gjorde 0–1 efter fyra 
minuter och det var en led-
ning som stod sig en bit in i 
mittperioden.

Bolidens Gustav Jons-
son kvitterade till 1–1, men 
några sekunder senare sva-
rade Umeå Kings med att 
göra 1–2. Gästerna ökade 
på till 1–3 i början av tredje 
perioden, men hemmala-
get gav sig inte. Johan Wes-
termark reducerade till 2–3 
och Gustav Jonsson satte 
3–3-pucken. Efter en mål-
lös förlängning avgjorde 
Westermark en rekordlång 
straffläggning till Bolidens 
fördel: 4–3.

Mål, B: Gustav Jonsson 
2, Johan Westermark 2.


