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2 · tipsa oss: 0910-578 53

Sportchef: David Ekström · david.ekstrom@norran.se
0910-578 50 · sport@norran.se

Följ oss på vår  
Facebook-sida,  
Norran Sport

Nu är vi över 4500 som gillar 
Norran Sport på Facebook
- men vi blir gärna fler!

ORIENTERING
Klassiska O-ringen är 
i högsta grad igång 
och i tävlingens andra  
etapp slutade Skel-
leftetalangen Thea 
Wennberg tvåa i sin 
klass.

Thea Wennberg, 17 år, är 
en stor Skelleftetalang som 
är den som leder den unga, 
men ganska stora skara av 
många orienterare som är 
på väg fram ur Skellefteå 
OK:s verksamhet.

Thea var sånär på att 
kvala in till elitklassen i 
O-ringen, men fick nöja sig 

med A-klassens D18-klass 
där konkurrensen ändock 
är stenhård.

Och i O-ringens andra 
etapp visade Thea Wenn-
berg att hon är i en fin form 
då hon slutade tvåa.

 – Thea gjorde ett riktigt 
bra lopp när hon spurtade 
in som tvåa efter bara några 
små missar, berättar Skel-
lefteå OK:s Thomas Nor-
ström.

Skellefteborna startade 

lite senare på dagen och 
det gav lite fördel med upp-
trampade stigar i de partier 
med mycket undervegeta-
tion.

 – Emil Söderlund gjorde 
också ett bra lopp i H12K 
och slutade på en andra 
plats, berömmer Norström.

Ligger fyra
Av de äldre var det Mikael 
Lindmark som sprang bäst 
med en femteplats i gårda-
gens lopp i H45K. Med det 
ligger han totalt fyra efter 
två etapper.

Johan Karlsson
johan.karlsson@norran.se

”Thea gjorde ett 
 riktigt bra lopp.”
Thomas Norström.

Thea imponerade med andraplacering

Thea Wennberg.
Foto: Privat

Gustav Lövgren firade stora triumfer i Lycksele och körde 
hem en silverplacering.

MOTORVECKAN I LYCKSELE

Andraplats i andra 
racet för Gustav
MOTORSPORT
Gustav Lövgren är 
egentligen en färsking 
inom drifting, men det 
visade han inte någ-
ra faktiska tecken på 
under motorveckan i 
Lycksele när drifting 
stod på schemat.

Det var först i år som 
motorfantasten Gustav 
Lövgren, 19 år, började 
tävla i drifting. Och i blott 
sin andra tävling i klassen 
”Mod” så bar det hela vägen 
till en andraplats och såle-
des en silverplacering.

 – Det var riktigt roligt att 
det gick så bra, säger Gustav 
Lövgren, som inte alls hade 

ställt in sig på en sådan här 
stor framgång.

–  Det var någon som sa 
att det var näst största täv-
lingen i år i Sverige sett till 
antalet deltagare, så det 
känns verkligen jättekul att 
jag kunde köra så pass bra 
då när det var så hård kon-
kurrens.

Framtiden är lite oviss 
för Gustav Lövgren, som 
dock har fått blodad tand 
nu.

 – Jag får väl se vad som 
händer, men jag är med för 
att tävla och så länge jag 
tycker det är kul kommer jag 
att fortsätta. Sedan får jag se 
vad som händer nästa år.

Johan Karlsson

Miranda har siktet 
inställt på pallplats
WATERCROSS
I lördags tävlade 
 Miranda Tjärnström i 
Åsele och stärkte sina 
aktier i Sverigecupen 
med en bronsplats. 
Under onsdagen jagar  
hon ytterligare en 
 pallplats när nordiska 
 cupen ska avgöras.

Skellefteföraren Miranda 
Tjärnström är i sitt livs 
form. För bara någon vecka 
sedan så vann hon sin för-
sta seger någonsin i water-
cross, efter åtta år i sporten.

Under den gångna hel-
gen kom hon trea i Sve-
rigecupens deltävling i 

Åsele efter att ha haft näst 
snabbaste tiden, vilket 
gav henne en direktplats i 
A-finalen.

Och nu ska nordiska 
cupen avgöras inför stor-
publik under Motorveckan 
i Lycksele.

12 poäng upp
Inför den sista deltävlingen 
ligger Skellefteföraren på 
en femteplats, 12 poäng 
efter ledaren Albin Lund-
qvist.

Upp till tredjeplatsen 
som Joachim Olsen har 
är det blott två poäng för 
Miranda Tjärnström.

Johan Karlsson

DM-KVARTSfINAL

skön vinst och 
revansch för 
sunnanå i DM
FOTBOLL
Det blev en 2–1-vinst 
för Sunnanå F19/Dam 
2 när de mötte Sand-
vik på bortaplan i DM-
kvartsfinalen. 

Efter en lite kämpig vår 
resultatmässigt gick Sun-
nanå ut och revanscherade 
sig i DM-kvartsfinalen mot 
Sandviks IK på bortaplan 
under tisdagskvällen. 

– Den här vinsten satt 
riktigt fint och vi gjorde en 
otroligt bra match, säger 
tränaren Annika Wenner-
löf. 

Först att få sitt namn 
inskrivet i målprotokollet 
blev Tilda Owensson Ven-
nerlöf som via en frispark 
sköt bollen rakt på mål. 

– Hon är bra på de där 
lägena från det hållet och 
det var riktigt snyggt när 
bollen dammade in i nätet, 
säger Wennerlöf.

Avgjorde
Dock kunde Sandvik kvit-
tera till 1–1 innan första 
halvlek blåstes av. Men i 
andra halvlek satte Elin 
Lundqvist spiken i kistan 
via sitt 2–1-mål. 

– Ja, hon placerade bollen 
snygg i ena hörnet och det 
var extra skönt för henne då 

hon hade ett friläge i första 
halvlek och kom ensam mot 
målvakten, men där hon 
inte lyckade få in den. 

DM-matchen mot Sand-
vik blev Sunnanås uppstart 
på den andra halvan av 
säsongen och innan kvarts-
finalen hann de köra tre 
träningar tillsammans. 

– Och vi lyckades starta 
efter uppehållet på bästa 
möjligt sätt egentligen då 
vi hade en riktigt bra lagin-
sats och förde en bra kamp 
genom hela matchen. Vi 
kändes riktigt pigga i dag. 

Semifinalen är planerad 
den 28 augusti och än så 

länge är det inte klart vilka 
Sunnanå möter. 

– Nu är det bara att ladda 
om och fortsätta träna och 
spela matcher i serien så får 
vi se vem vi möter där. Vi 
har inget motstånd som vi 
hellre vill möta, utan vi får 
ta det som det kommer.

Extra skön seger
Innan Sunnanås sommar-
uppehåll fick de inte till 
matcherna riktigt så som 
de vill ha dem. Så att vin-
sten mot Sandvik kom pre-
cis vid omstarten kändes 
extra skönt. 

– Vi hade ganska många 

snöpliga matcher där vi hade 
fler förluster än vinster. Sen 
avslutade vi våren med en 
match mot just Sandvik som 
de vann med 2–1, vilket vi 
inte tyckte var ett rättvist 
resultat så därför var vi extra 
revanschsugna i dag.

VeroniKa lJung-nielsen

FAKTA

Sandviks IK–Sunnanå 
SK, DM Damer Slutspel
Mål: 1–0 (Tilda Owensson Ven-
nerlöf), 1–2 (Elin Lundqvist).
Halvtidsresultat: 1–1.
Domare: Pierluigi Meucci.
Publik: 58.

Tilda Owensson Vennerlöf gjorde första målet mot Sand-
vik i DM-matchen. arkivbilD

”Den här vinsten 
satt riktigt fint och 
vi gjorde en otroligt 
bra match.”
Annika Wennerlöf, tränare.
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Att avsluta juniorkarriären 
på bästa sätt med ett VM 
har varit ett stort mål för 
Anna Kaiding som om en 
vecka kliver in på det stora 
U19-mästerskapet i Malay-
sia som första Skelleftebo 
någonsin. 

Formen på slutet innan 
planet lyfter under onsda-
gen känns bra. Träningen 
har varit hård och intensiv 
med fyra timmars pass fem 
gånger i veckan. Och ner-
verna har hon hittills hållit 
i schack.

– För mig är det en stor 
grej att åka till Malaysia och 
möta toppspelare från alla 
länder i hela världen, säger 
Anna. 

Hennes tränare Zees-
han Khan har tidigare spe-
lat på banorna i arenan där 
VM hålls och de ska likna 
banorna hemma i Skellef-
teå. Något som kan vara en 
fördel för Anna då hon gil-
lar långsammare banor 
där hon kan döda bollen 
snabbt. 

– Det här är det största 
jag gjort och kommer bli en 
stor stolpe i karriären. Det 
kommer bli så häftigt då 
squash är som deras natio-
nalsport.

28 länder
Anna startar i de indivi-
duella tävlingarna mot 
en amerikanskan Serena 

Daniel som är topp fem i 
USA. Allt som allt deltar 
kvinnliga spelare från 28 
olika länder. 

Flygresan kommer ta 
över 15 timmar och hon ska 
mellanlanda i Bangkok. Så 
det kommer bli viktigt att 
bli av med jetlaggen innan 
allvaret börjar en vecka 
efter ankomst. Hon flyger 

även helt själv från Skel-
lefteå då varken pappa Jan 
Kaiding eller hennes trä-
nare kommer följa med. 

– Men jag möter ju upp 
U19-laget på Arlanda så 
helt själv är jag ändå inte.

Fokus på spelet
Förhoppningarna är höga, 
men Anna fokuserar mest 

på att göra bra ifrån sig 
spelmässigt mer än poäng-
mässigt.  

– Min tanke är att jag ska 
kunna känna mig nöjd med 
prestationen. Jag vill kunna 
ge allt och sen ligga platt på 
marken efteråt och vara 
nöjd över att jag gav allt. 

Bakom allt slit fram till 
VM har Khan varit en viktig 
del av hennes resa, berättar 
hon. 

– Jag uppskattar Zee-
shan otroligt mycket då han 
verkligen hjälpt mig. Jag 
känner av förbättringen i 
spelet och litar på honom. 
Han har tränat mig helt 

rätt. Och visst kommer det 
bli lite konstigt att inte ha 
honom eller pappa på plats. 
Men jag har en trygghet 
med tjejerna i laget. 

Senior nästa år
Detta VM blir hennes för-
sta och sista som junior. 
Nästa år är det seniorserien 
som gäller. 

– Då blir det ingen vila. 
Fast jag kommer satsa 
allt jag har mot mitt sista 
U19-SM som ryktas vara 
på hemmaplan. Men först 
fokuserar vi på Malaysia 
och sen får vi se. 

Veronika Ljung-nieLsen
veronika.ljung-nielsen@norran.se

FAKTA

Namn: Anna Kaiding
Ålder: 17 år
Ranking: Trea i U19, femma i 
Sverige
Meriter: SM-brons i U19, SM-
guld i U13 och U15, SM-silver och 
brons i U17

SQUASH · Satsningen mot Junior-VM i 
Malaysia har pågått i över ett år för Skel-
lefteås Anna Kaiding – och det är första 
gången i modern tid som Sverige skickar 
spelare på VM. 

Kaiding redo för VM: ”Vill ge allt”
”För mig är det en 
stor grej att åka till 
Malaysia och möta 
toppspelare från 
alla länder i hela 
världen.”
Anna Kaiding.

Henns tränare Zeeshan Khan har varit en viktigt pusselbit  
i förberedelserna. 

Anna Kaiding har länge drömt om att få 
spela på U19-VM och i dag lyfter planet 
mot Malaysia och mästerskapet. 
Foto: Veronika Ljung-nieLsen

MÅste opeReRAs eFteR ZlAtAn-KRocK eFteR sKAndAlen – ny FöRbUndsKApten
■■ Los Angeles FC-backen Mohamed El-Munir skadades allvarligt när han fick Zlatan 

Ibrahimovics armbåge i huvudet efter en nickduell under derbymötet mot LA Galaxy 
i den amerikanska fotbollsligan MLS natten till lördag svensk tid, rapporterar mlssoc-
cer.com. El-Munir kommer troligtvis att behöva opereras eftersom han ådrog sig en ok-
bensfraktur. (TT)

■■ John Wall blir de svenska bordtennisdamerna ny förbundskapten. Wall har skri-
vit på ett korttidskontrakt som sträcker sig över lag-EM i Frankrike i september och 
världstourtävlingen Soc i Stockholm senare i höst. Sartz sparkades i slutet av maj efter 
att damlandslagsspelarna under en lång tid uttryckt ett stort missnöje med den tidigare 
förbundskaptenen, och bland annat anklagat honom för sexism. (TT)


