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På lördag smäller det för 
Skellefteå SK då elitserien 
drar igång på nytt.

Damlaget som består av 
Pirjo Eserstam, Anna Kai-
ding och Riina Koskinen 
inleder säsongen på borta-
plan i Norrköping.  

– Alla vi tre fyller ju ut 
med bra egenskaper då vi 
är jätteduktiga och har alla 
chanser att vinna de flesta 
matcher. Så jag tycker att 
vi är ett starkt lag i år, säger 
Anna Kaiding. 

– Ja, det ska bli jättekul 
att få komma igång, säger 
Pirjo Eserstam. 

Och målet för i år är sol-
klart för damlaget – vinst 
till varje pris. 

– Förra året kom vi trea 
och nu ska vi bli etta. Vi 
hoppar över tvåan, haha, 
skrattar Kaiding. 

Motståndarna
Tuffaste motståndet för 
årets säsong står Göteborg 
för, enligt Eserstam. 

– De vann ju förra året, 
och sen tror vi Linköping 
kommer bli tuffa. Men vi 
har aldrig mött Norrköping 
vilket kommer bli intres-
sant, säger hon. 

Formmässigt är alla tre 
redo, förutom att Kaiding 
fått en oturlig fotskada så 
nära inpå premiären. Över-
belastade fotleder är inte 
så kul att inleda säsongen 
med. 

– Men jag har ju Pirjo 
och Irina vid min sida som 
är ”on fire” och det känns 

ändå bra. Vi får se om jag 
ska spela, men det gick bra 
när jag spelade i helgen, 
säger Kaiding. 

Nyförvärv
Ett pakistanskt nyförvärv 
vid namn Mohammad Bilal 
har hämtats in från Italien 
precis innan herrarnas 

premiär på hemmaplan. 
Och snart kommer även en 
topprankad indier, Mahesh 
Mangaonkar, till klubben. 

Bilal anslöt sig i onsdags 
efter en lång flygresa från 
Italien. Och den största 
anledning till varför han är 
här är Jan Kaidings engage-
mang och passion för spor-
ten. 

– Jag vet hur mycket han 
gör för klubben och jag vill 
vara en del av hans lag. Han 
har en otroligt stor vilja 

att utveckla och förbättra 
sporten och det ser jag upp 
till. Ska bli en väldigt rolig 
säsong, säger Bilal. 

Favoriter i fjol
Herrarna tog silvermedalj 
förra året och nu ska de, lik-
som damerna, försöka göra 
sitt bästa för att bärga hem 
guldet. 

– Vi var favoriterna på 
pappret förra året, men 
kom inte hela vägen fram. 
Så i år ska det bli intressant 
och se hur långt vi kommer, 
säger Erik Jakobsson. 

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

Fakta

Skellefteå Sk:s 
elitserielag
Dam: Pirjo Eserstam, Anna 
Kaiding, Riina Koskinen.
Herr: Erik Jakobsson, Zeeshan 
Khan, Mohammad Bilal, Albin 
Kaiding, Mahesh Mangaonkar. 

SQUaSH · Förra säsongen var målet inställt 
på att ta guld i elitserien – men Skellefteå 
Squashklubb kom hem med silver och brons. 
Och i år vill dam- och herrlagen revanschera 
sig. ”I år ska det bli intressant och se hur 
långt vi kommer” säger Erik Jakobsson. 

Siktar högt inför nya säsongen
”Jag vill vara en 
del av hans lag. 
Han har en otroligt 
stor vilja att utveck-
la och förbättra 
sporten och det ser 
jag upp till.”
Mohammad Bilal, pakistanskt 
nyförvärv om Jan Kaiding.

 

Anna Kaiding och Pirjo Eserstam hämtar ut de nya lag- 
tröjorna. 

Lagen som ska represen-
tera Skellefteå i elitserien 
i squash. 
Foto: VeroniKa LJung-nieLsen



sporten · 5
norran · LÖrDag 12 oktoBer 2019

lokalt
Moröns sista långa bortaresa

Sjukdom kan stoppa Åberg
FOTBOLL
Lagkaptenen och mål-
vakten Susanne Åberg 
har bara missat en 
match i år då hon var 
magsjuk. Och om hen-
nes nuvarande förkyl-
ning inte släpper innan 
söndag kan hon missa 
sin andra.

– Jag har känt mig lite 
hängig och varm så vi får 
se om jag åker ner till Kal
mar med laget. Men jag vill 
så klart bli frisk i tid, säger 
Åberg. 

Moröns höstsäsong har 
onekligen gått bättre än 
under våren då de vuxit i 
elitettankostymen mer och 
fick in förstärkning i defen
siven. 

– Helheten kom ihop sig 
på ett bra sätt under hös
ten och vi fick mer stolpe in 
än ut. Hösten har varit jät
tebra från vår sida och nu 
gäller det bara att avsluta 
snyggt.

■■ Ni spelar ju på söndag, 
samtidigt som Sunnanå 
kvalar till elitettan. Om 
SSK skulle gå upp, är det 
bra för fotbollen i Skel-
lefteå?

– Jag vet inte om Skel
lefteå är redo för två topp
lag och om vi har den kapa
citet som krävs. I den bästa 
av världar kanske ett lag 

skulle vara högre upp och 
så stärkte man samarbetet 
mellan klubbarna istället. 
Men å andra sidan tackar 
jag aldrig nej till derbyn. Vi 
får se hur det slutar och vi 
kommer försöka följa den 
matchen om det går, sva
rar Åberg.

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

Kalmar–morön
Gröndals IP, söndag, 13.00

■■ Morön sitter ju be
kvämt i båten då de redan 
säkrat kontraktet, och li
kaså Kalmar. Senast lagen 
möttes var i premiären 
där Morön vann med 3–2 
på hemmaplan. Men ing
et av lagen kommer ställa 
ut skorna på söndag då det 
gäller att avsluta säsongen 
på bästa sätt. Hayley Dowd 
kommer säkerligen få in 
sitt 30:e mål för säsongen. 
Norran tippar: 1–2

guide: Veronika Ljung-nieLsen

tränarsnack
■■ Fredrik Asplund, Mo-

rön: ”Sist vi möttes var det 
en jämn fotbollsmatch där 
vi hade olika perioder och 
trots vinsten var det mer 
en kryssmatch. Men Kal
mar har liksom oss blivit 
bättre ju längre säsong
en har gått. Just nu en av 
seriens bästa lag då de är 
bolltrygga. Vi måste försö
ka störa dem där så de inte 
får diktera villkoren och 
vara aggressiva.”

läget i laget
■■ Morön: Hanna Göthberg 

är avstängd, Sussie Åberg 
småförkyld och i övrigt 
småskavanker i truppen. 

övriga Matcher
■■ Lördag: Uppsala–Umeå 

IK, Borgeby–Mallback
en, Asarum–Kvarnsveden, 
Hammarby–AIK, Sunds
vall–Brommapojkarna. 
Söndag: Assi–Lidköping, 

FotBoll ElItEttaN

Sussie Åberg. Foto: Veronika Ljung-nieLsen

Ivarsviking – en jätteskräll
TrAv
Ivarsviking hade en 
jobbig uppgift med 
dubbla tillägg över 
sprinterdistans, men 
det spelade ingen roll. 
Skelleftehästen städa-
de av betrodda Modd-
tösa över Umåkers 
upploppsraka.

Kallblodet Ivarsviking 
ställde till med en rejäl 
överraskning när han 
vann fredagskvällens för
sta race på nya rekordet 
1.33,8/1 680 meter.

Nicklas Lundgrens fyra
åring gav i 27,99 i vinnar
odds när han avlade maiden 
i karriärens fjärde start.

vasst upplopp 
Ivarsviking fick väldigt 
långt fram från 40 meters 
tillägg, men han gick ett 
vasst upplopp och kunde 
plocka ner betrodda Modd
tösa med säker marginal 
den sista biten.

– Det strulade ganska 
mycket i loppet och jag 
valde att chansa invändigt. 
Det löste sig när några kon
kurrenter galopperade 
och han gjorde ett jätte
bra lopp, kommenterade 
segerkusken Ove A Lind
qvist efter fredagskvällens 
triumf som var värd 30 000 
kronor.

Efter ett lopp i rygg på 
ledaren så fick Sanne Nor

grens Miracle Fighter med 
sig 12 500 kronor i monté
loppet. Tillsammans med 
Jessica Erlandsson så note
rade den åttaårige valacken 
1.18,4/2 140 meter som 
tvåa bakom Caroline Fors
ners montéspecialist Ariel 
T.Dream. Forsner vann 
även ett sulkylopp när hon 
satte dit norske kallblodet 
Wik Faksen.

MikaeL MarkLund

ove a lindqvist såg till att det blev Skellefteseger på Umå-
ker när han vann med Ivarsviking.

AIK
VS.

brynäS
lördAg 12/10 Kl 18.00

Matchvärd:

Biljettinformation: www.skellefteaaik.se/biljetter

Nybörjarkurs i Curling, 3 onsdagar 
med start 16/10 kl 18.00. Pris 500 kr

Anmälan till info@curlingklubben.se
www.curlingklubben.se

                     Sker i samverkan med

HockeyTvåan
Norsjö Arena

Norsjö HC - LN91 
Lördag 12/10 kl 13.00

Välkomna! 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.


