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Quiason leder tillsam-
mans med Kristoffer Ols-
son den nya, spännande 
generationen spelare som 
Janne Andersson älskar 
att jobba med. Spelare som 
han påpekar ”redan har 
helheten i sitt spel, det som 
krävs för att komma till 
allra högsta nivå”.

Det såg vi i Olssons rappa 
fötter, i hans sinnesnärvaro 
och bländande passnings-
spel, odlat i ungdomen hos 
Arsène Wengers Arsenal.

Quiason gick in i slutske-
det av kvalet som han bör-
jade det. Mål mot Rumä-
nien igen – och totalt fem 
i kvalet. Vem trodde för ett 
år sedan att han skulle ta 
över efter Ola Toivonen?

På ett år har Quaison och 
Olsson skolats in i sina rol-
ler – i dag är de ordinarie. 
Självklara i ett lag som tagit 

ett litet steg till i sin utveck-
ling sedan kvartsfinalen i 
VM.

Och bakom dem stam-
par Alexander Isak, Dejan 
Kulusevski, Mattias Svan-
berg och några till. För-
bundskapten Andersson 
står med angenäma pro-
blem när han nästa år ska 
spetsa sin EM-elva lagom 
till slutspelet.

Ny hyllning till Torsby
Men den här kvällen i 
Bukarest kan det inte und-
vikas att – för andra gången 
den här veckan – hylla en 
värmlänning från Torsby, 
som rest sig mer än en gång.

Marcus Berg kämpade 
länge mot karriärhotande 
skador. Han riskerade att 
blir den där skyttekungen 
i U21-EM 2009 som det 
aldrig blev något riktigt av. 

Han kämpade sig tillbaka, 
sköt Sverige till VM, håna-
des för sin långa måltorka, 
bänkades mot Färöarna. 
Mobbarna och de som inget 
begriper hade julafton på 
sociala medier.

Hur tar man det? Berg 
kände sig ledsen, men 
ryckte mest på axlarna. Stö-
det från lagkamraterna var 
kompakt.

Häromdagen sade Emil 
Forsberg:

– Han har betytt väldigt 
mycket för laget, speciellt i 

den roll han tagit, offensivt 
och defensivt. Han har varit 
en kugge det gått att lita på 
till hundra procent i match 
efter match. Att man får 
skit är en del av fotbollen.

När det verkligen gällde 
klev Berg fram. Målet mot 
Spanien kunde du och jag 
ha gjort, men han var där, 
på rätt ställe vid rätt tid-
punkt.

Fixade sin sista fest
Nicken som gav 1–0 i Buka-
rest var något annat. Han 

mötte inlägget från Fors-
berg och styrde in bollen i 
Ciprian Tatarusanus bor-
tre hörn.

Det utspridda EM-slut-
spelet (lottas i just Buka-
rest den 30 november) blir 
Bergs farväl till det lands-
lag han till och från tillhört 
sedan 2008.

Snudd på profetiskt sade 
han tidigare i veckan:

– Jag ska inte ta ut något 
i förskott, men jag är hund-
raprocentigt säker på att 
vi når slutspelet. Hur vet 
jag inte, men det gör vi och 
förhoppningsvis redan på 
fredag. Det är inte många 
matcher kvar tills man inte 
är med här länge. Det gäller 
att prestera och njuta så att 
jag och Sverige får vara med 
i ett slutspel igen.

Njöt gjorde han, spela 
slutspel får han.

Quaisons femte i kvalet
Kort efter målet (18:e 
minuten) började de mer 
hårdföra rumänska fansen 
bränna bengaler och kasta 
in smällare mot Robin 
Olsen.

Stora delar av National-
stadion kontrade med att 

bua ut sina stökiga lands-
män. Snart buade de ut spe-
larna. Berg släppte elegant 
till Quaison som smidigt 
tog sig fram och placerade 
2–0. Sverige kontrollerade 
matchen, spel- och resul-
tatmässigt. Det förra som 
det var tänkt, det senare 
som man hoppats.

Riskminimerande
Den andra halvleken spe-
lades av. Riskminimerande 
men med egna ansatser 
att få in en tredje boll och 
en gång för alla punktera 
matchen.

Marcus Berg var nära, 
men Tatarusanu räddade. 
Albin Ekdal prickade rib-
ban och fick ett skott block-
erat till hörna.

TT 

FakTa

Startelvan
Robin Olsen – Mikael Lustig, 
Victor Nilsson Lindelöf, An-
dreas Granqvist (kapten), Pierre 
Bengtsson – Sebastian Larsson, 
Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, 
Emil Forsberg – Robin Quaison, 
Marcus Berg. 

EM-KVAL

FoTboll · 2–0 mot Rumänien i Bukarest 
säkrade slutspelsplatsen och den 33-årige 
anfallsveteranen visade vägen. Först med 
att nicka in 1–0, sedan genom att slå den 
målgivande passningen till Robin Quai-
sons 2–0.

Sverige säkrade EM-biljetten

Marcus Berg gav Sverige ledningen efter 18 minuter när 
han tajmade Emil Forsbergs inlägg perfekt och nickade in 
1–0.

Robin Quaison nickade in 
2–0-målet och gratulera-
des av sina lagkamrater. 
FoTo: Janerik Henriksson/TT
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WTCR

Dahlgren blev 
prejad in i  
vallen i kvalet
MOTORSPORT
Robert Dahlgren var på 
väg mot något riktigt 
stort i det andra kvalet 
i WTCR på Macau. Men 
en till synes obegrip-
lig handling av föraren 
Jo Tak, skickade Dahl-
gren in i vallen. ”Rik-
tigt surt. Jag förstår 
inte vad som hände”, 
sa föraren.

PWR är ett litet team i 
jämförelse med WTCR:s 
bästa team. Ändå har tea-
met den här säsongen 
kunnat hävda sig riktigt 
bra.

Nästa sista VM-del-
tävlingen, som körs på 
Macau, ställer oerhört 
höga krav på alla förare. 
Ett litet misstag kan lätt 
få synergieffekter och dra 
med ett helt koppel av 
förare.

Dahlgren inledde första 
kvalet med att bli sluta på 
14:e plats, vilket innebär 
att han startar på den posi-
tionen i första racet under 
lördagen.

– Det var ändå inte 

något perfekt varv. Jag 
hade en miss i en av kur-
vorna. 

Ändå en bra prestation 
med tanke på att det är hela 
32 bilar i startfältet.

Prejad
I andra kvalet var Dahl-
gren på väg mot en riktigt 
bra tid redan vid det första 
flygande varvet. Men i sista 
kurvan hände incidenten 
som förstörde dagen.

– Jag skulle köra om 
honom och blinkade. Vi ham-
nade jämnsides och sedan 
blir jag inknuffad i vallen. 

Dahlgren undvek en ren 
kollision, men tappade 
uppskattningsvis två sek-
under på incidenten. 

Istället för en potentiell 
plats bland de tolv främ-
sta, som fick fortsätta kvala, 
blev det en 21:a plats. Det är 
startplatsen för PWR-föra-
ren i andra och tredje hea-
tet, som körs under sönda-
gen.

– Tufft förstås. Det är en 
riktigt svår bana att köra 
om på, men jag ska göra 
mitt bästa.

Svenska toppförarna 
Thed Björk och Johan Kri-

stoffersson sexa och 16:e 
förare i första kvalet. Båda 
tog sig vidare till det tredje 
kvalet. Kristoffersson tog 
sig även vidare därifrån 
och slutade totalt på femte 
plats.

Nytt banrekord
Britten Rob Huff blev kva-
lets stora vinnare. Han 
noterade nytt banrekord 
för touringcarbilar i det 
tredje kvalet. Han såg även 
till att vara snabbast i det 
sista kvalet.

Första racet körs under 
lördagen och de två andra 
racen körs under sönda-
gen.

AdAm SAvonen
adam.savonen@norran.se

FakTa

Resultat
Kval 1: 1)Yvan Muller, 2.28,661, 
2) Norbert Michelisz, 2.28,729, 
3) Andy Priaulx, 2.28,806, 14) 
Robert Dahlgren, 2.29,891
Kval 2: 1) Rob Huff, 2.29,019, 2) 
Nicky Catsburg, 2.29,163, 3) Yann 
Ehrlacher, 2.29,182, 21) Robert 
Dahlgren, 2.31,605.

Robert Dahlgren. Foto: Joakim Åström

TRaV
Per Gustafssons kall-
blodssto Storstjärna 
leverade en jätteskräll 
när försöken till Grei-
vins MInne kördes i 
Boden på fredagen. 
Från ledningen vann 
Storstjärna med knapp 
marginal till glada 
oddset 54,57.

Segermarginalen skrevs till 
en nos och den som var tvåa 
var Byskehästen Blixten 
E.S, som kom tillbaka strå-
lande efter startgalopp med 
sin tränare Martin M Nils-
son i vagnen.

– Jag trodde faktiskt att 
Martin var före oss i mål, 
säger Per Gustafsson.

Första segern i år
För Storstjärna var det 
faktiskt första årssegern 
i nionde starten. Från 
innerspår bakom start-
bilen svarade hon upp 
ledningen samtidigt som 

några konkurrenter för-
svann direkt.

När Blixten E.S galoppe-
rade blev det rörigt i fältet 
och Martin M M Nilsson 
fick också böta 2 000 kro-
nor för att ha stört med-
tävlare vid nedtagning av 
galopperande häst. 

Storstjärna kom hem 

på 1.27,8a/1640 meter 
och höll alltså undan med 
minsta möjliga marginal.

– Jag drog ner norsken i 
början av upploppet, men 
struntade i att rycka huvan 
då det inte har gett önskad 
effekt tidigare, säger Per 
Gustafsson.

Blixten E.S travade 1.25.7 

sista varvet i sin upphämt-
ning där det löste sig per-
fekt, då han inledningsvis 
gick invändigt och sedan 
fick fritt spurtutrymme i 
början av upploppet.

100 000 i finalen
Finalen i Greivins Minne, 
med 100 000 kronor i för-
stapris, körs i Boden den 
28 november och där blir 
det totalt sex Skelleftehäs-
tar. Bakom Storstjärna och 
Blixten E.S hängde Algrim 
med till en sjundeplats, 
och alla dessa kommer att 
stå med 20 meters tillägg i 
finalen.

I det första försöket var 
Järvsötekno tvåa på 1.29,3, 
slagen med en längd av 
favoriten Hibovalle. Till 
final gick även Pilbo Titan 
(femma) och Lill Alfred 
(sexa). Dessa hästar kom-
mer att stå på startvolten i 
finalen.

Torbjörn enmArk
tobbe.enmark@norran.se

Storstjärna en skrällvinnare i försökslopp

Storstjärna med sin kusk och tränare Per Gustafsson.
Foto: torBJörN ENmark

Zeeshan Khan Foto: Patrick DEgErmaN

PSA

Zeeshan och Erik 
ute på squashturné
SquaSh
Ledigt från Elitserien. 
Men Skellefteå Squas-
hklubbs Zeeschan 
khan och Erik Jakobs-
son spelar ute i Europa 
istället.

Skellefteå Squashklubbs 
Zeeshan Khan är i rumän-
ska Cluij och spelar PSA 
turneringen Romanien 
Open 2019. Det är 5 500 
dollars turnering. 

– Zeeshan möter Sean 
Conroy från Irland i första 
omgången. Tävlingen spe-
las på glasbana, säger Jan 
Kaiding.

Erik Jakobsson var på 
andra sidan Europa, när-
mare bestämt i Frankrike, 
i staden Niort. Där spelar 
han en 10 000 dollars PSA 
turnering. 

–  Erik har gjort stora 
framsteg den sista tiden 
och avancerat på PSA 
rankingen. Det är för-
sta gången Erik tar sig in 
på egen hand  i en 10 000 
dollars turnering via ran-
kingen.

Erik vann i första 
omgången.

–  Han vann över Frans-
mannen Edvin Clain med 
3-1 – en stark seger.

Fabien Versielles från 
Frankrike väntade i den 
andra omgången. Där tog 
det stopp.

–  Fransmannen var 
seedad trea. Så det var tufft. 
Det blev 0–3. Men han slog 
en högre rankad spelare i 
första omgången och visar 
framfötterna.

dAvid ekSTröm
david.ekstrom@norran.se

Boliden trummar på efter nya vinsten
IShOCkEY
■■ Efter en mållös första 

period mellan hemma- och 
jumbolaget Lycksele SK 
och Bolidens FFI blev det 
desto fler gjorda i den an-
dra perioden då Filip Sten-
berg, Marcus Eriksson och 

Tommy Eriksson tryckte in 
fyra mål.

Lycksele fick in sin för-
sta målnotering i den tredje 
perioden när Emil Hedman 
reducerade. Matchen slu-
tade med en 4–1 vinst till 
Boliden. 

Clemensnäs föll mot Vindeln i sudden
IShOCkEY
■■ Det blev en förlust för ta-

bellettan Clemensnäs på 
fredagskvällen när de möt-
te bottenlaget Vindelns HF 
på bortaplan. Clemensnäs 
har hittills på säsongen ta-
git hem fyra vinster, en oav-

gjord och två förluster. Men 
ikväll tillräknades laget yt-
terligare en förlust efter 
2–3-matchen som tog slut 
efter sudden. Mattias Lind-
ström var målskytten på 
bägge målen där Lukas Ed-
vardsson assisterande. 

NFL-stjärnan stängs av säsongen ut
aMERIkaNSk FOTBOLL
■■ NFL-matchen mellan 

Cleveland och Pittsburgh 
fick ett våldsamt slut. Pitts-
burghs quarterback Ma-
son Rudolph hade passat 
iväg bollen när han fick en 
sen tackling av Clevelands 
Myles Garrett, varpå brå-
ket startade. Rudolphs lag-

kamrater David DeCast-
ro och Matt Feiler försök-
te få bort Garrett som trots 
det drog av hjälmen på Ru-
dolph och träffade Pitts-
burghspelaren i huvudet, 
med Rudolphs egen hjälm. 
Straffet för tilltaget? Av-
stängning åtminstone res-
ten av säsongen. (TT)

Modos mäktiga svit: Tog tolfte raka
IShOCkEY
■■ Modo fortsätter att över-

tyga. Hemma mot Kristi-
anstad kom den tolfte raka 
segern och laget tangerar 
därmed den näst längs-
ta segersviten i hockeyall-
svenskan någonsin, enligt 
seriens sajt. Leksand har 

rekordet på 14 raka vinster. 
Mot Kristianstad sköt Mo-
dos Adam Tambellini det 
matchvinnande målet fram 
till 2–1 i mitten av den tred-
je perioden. Tabellettan 
kunde sedan fastställa slut-
resultatet till 3–1 genom 
Johan Forsberg. (TT)


