
6 · sporten

loKalt

NorraN · MÅNdag 14 oktober 2019

ELITETTAN

Morön åkte på 
”nyttig” förlust:  
”Väckarklocka”
FOTBOLL
Morön åkte ner till 
Kalmar under sön-
dagen och åkte hem 
igen med en 4–2-för-
lust. Målvakten Sus-
sie Åberg saknades 
och Hayley Dowd gjor-
de sitt 30:e mål för 
 säsongen. 

Målvakten och lagkapte-
nen Sussie Åberg fick till 
slut meddela Morön att 
hon stannar hemma med 
sin förkylning i Skellef-
teå och då fick Ida Therese 
Wikström steppa in och 
fylla upp hålet i målet. 

Målvaktsdebut
Och debuten mellan stol-
parna för backup-målvak-
ten blev tuff när ett hem-
mastarkt och bolltryggt 
Kalmar gjorde det tufft för 
Morön direkt då de gjorde 
1–0 efter åtta minuter via 
Tabby Tindell. Sen rann det 
iväg och innan pausen stod 
det 3-0 på resultattavlan 
när även Mathilda Johans-
son Prakt och Amanda Arn-
autovic fick in ett varsitt 
mål. 

– Vi kom inte alls in rätt 
i första halvlek och jobbade 
lite mer en och en än kom-
pakt och då fick Kalmar 

stora ytor att spela på. Vi 
skyddade inte spelyta tre 
tillräckligt bra och då kom 
deras tre anfallare, som är 
riktigt bra, och straffade 
oss. Ida höll ändå siffrorna 
nere i första då de hade fler 
chanser som de inte fick 
in, säger tränaren Fredrik 
Asplund. 

Ryckte upp sig
Men i andra halvlek 
ryckte Morön upp sig 
något efter ett allvarligt 
snack i omklädningsrum-

met. Hayley Dowd redu-
cerade i 73:e minuten när 
hon satte 4–1 på ett snyggt 
skott utifrån som seglade 
in i nätet. Även Katrina 
Guillou blev målskytt i 
matchen i den 92:a minu-
ten efter att hon brutit sig 
igenom centralt och fick 
till ett friläge. 

– Sen hade vi bud på fler, 
men det blev till slut för 
svårt att hämta upp fyra 
mål mot ett så pass bra lag 
som Kalmar är, säger Asp-
lund.

■■ Var det en sur förlust?
– Vi vill alltid vinna och 

då känns helt klart surt att 
förlora. Men samtidigt var 
detta en nyttig match att få 
mot oss under hösten där 
vi gått som tåget. Det kan-
ske är så att vi trott att vi 
är för bra och då blev detta 
en väckarklocka som vi kan 
jobba vidare med inför de 
sista matcherna. Förhopp-
ningsvis lär vi oss något av 
första halvlek också. 

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

Morön förlorade med 4–2 mot Kalmar på bortaplan. Katrina Guillou gjorde mål på stopptid. 
Foto: ola Westerberg

FOTBOLL
Skellefteå FF avsluta-
de säsongen på bästa 
sätt, seger 2–0 borta 
mot Piteå. Målen gjor-
des av Ludvig Mark-
gren och Albin Jons-
son. ”Det var skönt 
att vi kunde avsluta 
säsongen på det sät-
tet”, säger FF-tränaren 
Matti Kilpelä.

Sista hemmamatchen för 
FF, mot UFC Akademi 
förra helgen, blev inte alls 
vad Kilpelä och hans spe-
lare hoppats på. Mot Piteå 
visade däremot FF återigen 
upp sig från sin bästa sida.

– Det var skönt att vi 
kunde avsluta på det spå-
ret, på den nivå som vi ändå 
varit kanske 90 procent av 
säsongen, säger Kilpelä som 

fick se sitt lag gå ifrån till 
2–0 under första halvlek.

Först gjorde Ludvig 
Markgren 1–0 framspelad 
av Nur Adem efter fint för-
arbete av Enoch Mbala och 
Kevin Forss. Därefter kunde 
vänsterbacken Albin Jons-
son väggspela sig in i offen-
sivt straffområde och sätta 
2–0 vid den första stolpen.

– Första halvlek spelar 
vi riktigt bra. Vi åker till 
matchen med tio friska 
spelare, två halvskadade 
och en spelare från U17-
laget, så det gör ju segern 
ännu skönare. 

Höll undan
I den andra halvleken växte 
sig Piteå in i matchen, men 
FF höll undan och vann 
med 2–0. 

– Piteå hade mycket mer 

boll i andra halvlek, vi tap-
pade ganska mycket spel 
med bollen. Vi gör det ändå 
väldigt bra. Det är studsbol-
lar hit och dit och mer ställ-
ningskrig för oss i andra, 
säger Kilpelä.

Segern innebär att FF 
slutar fyra i tabellen, på 
samma poäng som trean 
Friska Viljor, men med 
sämre målskillnad.

erik grahn Lundgren
erik.grahn.lundgren@norran.se

Stark avslutning av FF – vann mot Piteå

Skellefteå FF avslutade säsongen på bästa sätt – seger 
borta mot Piteå. Ludvig Markgren, längst till höger, blev 
matchvinnare med sitt 1–0-mål. arkivbild

IFK KaLMar Morön

MatchFaKta
■■ Målen: 1–0 (8) tabby tindell, 

2–0 (18) Mathilda Johansson Prakt, 
3–0 (45+1) amanda arnautovic, 
4–0 (71) tabby tindell, 4–1 (73) 
Hayley dowd, 4–2 (92) katrina 
guillou.
■■ Varningar: 3–0.
■■ Domare: Cecilia ekwall.
■■ Publik: 288.

MåLvaKt
   utbytt min
ida Wikström

bacKar
lina Pettersson
Wilma stenman
indira ilic
alice schönfeldt 77

MIttFäLtare
katrina guillou
Mirjam lindgren 76
elin ellman 77
Carly Wickenheiser
victoria bruce

anFaLLare
Hayley dowd

erSättare
   inbytt min
thea bergsten 77
Parva Zarassi 76
emma Wiklund 77
albina rrahmani
Johanna Wikström
susanne Åberg

övrIGa Matcher
Uppsala–Umeå .............................. 0–2
borgeby–Mallbackens ..................2–6
asarum–kvarnsveden ...................1–4
Hammarby–aik .............................. 2–1
sundsvall–brommapojkarna ....... 1–5
assi–lidköping ..............................0–0

tabeLLen

KoMMande Matcher
Lördag: Brommapojkarna–Hammarby, 
Uppsala–Mallbacken, AIK–Kalmar.
Söndag: Umeå–Borgeby, Lidköping–Mo-
rön, Sundsvall–Asarum, Assi–Kvarnsveden.

norranLIGan
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WIKStröM
30

HH

doWd
9

H

WIcKenheISer
18

4–2
(3–0)

fotboll
elitettan

Umeå IK 24 18 2 4 52 – 16 56
Hammarby 24 16 5 3 59 – 22 53

IK Uppsala 24 15 4 5 57 – 24 49
AIK 24 14 5 5 68 – 26 47
IFK Kalmar 24 14 5 5 56 – 32 47
Kvarnsveden 24 9 7 8 53 – 41 34
Lidköping 24 9 6 9 39 – 55 33
Morön 24 9 4 11 52 – 45 31
Assi 24 7 10 7 37 – 39 31
Brommapojk. 24 8 6 10 36 – 39 30
Mallbacken 24 8 3 13 38 – 45 27

Asarum 24 4 4 16 20 – 64 16
Borgeby 24 3 2 19 29 – 80 11
Sundsvalls DFF 24 2 1 21 15 – 83 7

PIteå SKeLLeFteå FF

MatchFaKta
■■ Målen: 0–1 (7) ludvig Markgren, 

0–2 (39) albin Jonsson.
■■ Varningar: 0–1.
■■ Domare: Magnus Wiklund, 

Umeå, Peder rending, Piteå, och 
alexander Johansson, luleå. 
■■ Publik: 164 personer.

MåLvaKt
   utbytt min
Ylber gubetini

bacKar
dennis West
Jonatan käller
enoch Mbala
albin Jonsson

MIttFäLtare
Mustafe ismail ahmed
William Hoare
ludvig Markgren

anFaLLare
oliver grenholm  68
Nur adem
kevin Forss Nordlund  57

erSättare
   inbytt min
Ceasar lindblom (mv) 
gino berg  68
Jonathan Hultdin
amar Mujakovic  57

övrIGa Matcher
anundsjö–iFk Österund ............... 0–2
gottne–täfteå ................................. 2–1
iFk Umeå–sandvik ..........................1–1
kramfors–Friska viljor ...................1–0
UFC akademi–timrå ......................1–4
Ytterhogdal–iFk luleå ...................1–0

tabeLLen

0–2
(0–2)

fotboll
division ii

MbaLa

21

KäLLer

18

JonSSon

19

IFK Luleå 26 20 3 3 67 – 21 63

Ytterhogdal 26 19 2 5 75 – 32 59

Friska Viljor 26 16 5 5 74 – 39 53
Skellefteå 26 16 5 5 53 – 23 53
Piteå 26 13 5 8 61 – 44 44
IFK Östersund 26 12 4 10 53 – 35 40
Gottne 26 11 7 8 51 – 38 40
Timrå 26 9 5 12 61 – 55 32
Umeå FC Akad. 26 9 4 13 35 – 57 31
IFK Umeå 26 5 9 12 32 – 57 24
Täfteå 26 6 5 15 34 – 65 23

Sandvik 26 4 8 14 28 – 69 20

Kramfors-Allia. 26 5 4 17 25 – 55 19
Anundsjö 26 3 2 21 23 – 82 11
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Skellefteås elitserieher-
rar spelade 2–2 i premiä-
ren mot Roslagen. Albin 
Kaiding föll med 1–3 i fjär-
desingeln, men i den efter-
följande matchen utjäm-
nade Erik Jakobsson till 1–1 
efter en 3–1-seger.

”Imponerade enormt”
Nyförvärvet Muhammad 
Bilal imponerade stort i 
sin match och tog en stabil 
3–0-seger.

– Muhammad krossade 
Carl-Johan Löfvenborg och 
han imponerade enormt, 
berömmer Skellefteå 
Squashklubbs Jan Kaiding.

Ettan Zeeshan Khan 
fick se sig besegrad med 
0–3 i game och Roslagens 
Olli Tuominen såg till att 
matchen slutade 2–2.

– Zeeshan gjorde en 

bra match, men Olli hål-
ler enormt hög klass, säger 
Jan.

Stockholm hade ingen 
chans att störa Skellefteå 
i lördagens andra match. 
Hemmalaget tappade bara 
ett game på hela matchen 
och vann med 4–0. 

– Alla gjorde sitt jobb och 
Albin ska ha en eloge. Han 
har tagit många steg framåt 
den här säsongen, säger 
Erik Jakobsson som spelar 
tredjesingeln.

”Över förväntan”
Jan Kaiding var mycket 
belåten med matchens 
utgång.

– 4–0 mot Stockholm var 
faktiskt lite över förväntan, 
säger Jan.

Albin Kaiding föll med 
1–3, men han pressade Oli-

ver Vasilis och svarade för 
en av sina bästa matcher 
i söndagens fjärdesingel 
mot Intersquash Club. 
Matcherna mellan Erik 
Jakobsson och Joel Vik-
sten brukar bli oerhört 
jämna, men igår tog Erik en 
säker 3–0-seger (11–8, 11–8 
11–4).

– Jag hade flyt från 
början och fick in en bra 
känsla i kroppen. Då fick 
jag ett övertag och med ett 
bra självförtroende rull-

lade poängen in, säger Erik 
Jakobsson.

Muhammad ohotad
Muhammad Bilal mötte 
tidigare Skelleftespelaren 
Michael Babra i andrasing-
eln. Muhammad fortsatte 
på den inslagna vägen och 
tog helgens tredje raka 
3–0-seger.

Zeeshan Khan vann det 
första gamet i förstasing-
eln, men gästernas Adam 
Auckland kunde vända till 

1–3. Det betydde att Skel-
lefteå och Intersquash 
Club delade på poängen 
efter 2–2.

Damerna vann klart
Skellefteås elitseriedamer 
fick en kanonstart i premiä-
ren borta mot Norrköping. 
Anna Kaiding och Riina 
Koskinen tappade inte ett 
enda game och det slutade 
med en 4–0-seger.

– Anna och Riina håller 
högre klass än Norrköpings 

spelare, säger Jan Kaiding.
I den andra matchen i 

Norrköping Squash Center 
kom inte Skellefteås Anna 
Kaiding till spel. Hon kände 
sig inte kry och Pirjo Eser-
stam fick chansen mot Lin-
köping. Riina vann sina två 
matcher med 3–0 och Pirjo 
spelade bra, men förlorade 
sina matcher.

”Ett bra resultat”
Skellefteå fick med sig ett 
kryss efter 2–2 i matcher.

– 2–2 mot Linköping är 
ett bra resultat, summerar 
Jan Kaiding.

Mikael Marklund
mikael.marklund@norran.se

Fakta

Elitserien herrar, 
 premiärhelgen
■■ Skellefteå–Roslagen 2–2
■■ Skellefteå–Stockholm 4–0
■■ Skellefteå–Intersquash Club 

2–2

Elitserien damer, 
 premiärhelgen
■■ Norrköping–Skellefteå 0–4
■■ Linköping–Skellefteå 2–2

SquaSh · Skellefteå Squashklubbs elitse-
rieherrar inledde seriespelet med en seger 
och två oavgjorda matcher. ”Alla gjorde 
sitt jobb”, säger Erik Jakobsson som själv 
gick obesegrad genom premiären.

Erik gjorde allt rätt i premiären
”Jag hade flyt från 
början och fick in 
en bra känsla i krop-
pen. Då fick jag ett 
övertag och med 
ett bra självförtro-
ende rullade poäng-
en in.”
Erik Jakobsson efter 
3–0-segern mot Joel Viksten.

Albin Kaiding svarade för en stark helg och visade att han 
har tagit flera steg framåt den här säsongen.

Skellefteå Squashklubbs Erik 
 Jakobsson vann alla sina matcher i 
elitseriepremiären på hemmaplan.
Foto: Carina Kvist


