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”När jag är 28 så är jag världsetta,
det är jag helt säker på.”
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Erik Jakobsson.

JUNIORKRONORNA

I KORTHET

Förbundskapten
imponerad av
Viktigt budskap
AIK-talangerna på Gustafs mask
På Gustaf Lindvalls mask finns ett viktigt budskap.
FOTO: DAVID EKSTRÖM

ISHOCKEY

”Han har en storlek som är speciell
för en forward och
är dessutom rightskytt.”

ISHOCKEY

Jonatan Berggren har
nu gjort sina första
landskamper i Juniorkronorna. I slutet av
augusti får även Albin Eriksson chansen.
AIK-talangerna imponerar på förbundskapten Tomas Montén.
”Båda två har absolut
alla förutsättningar att
gå hela vägen”, säger
Montén.
Skellefteå AIK-talangen
Jonatan Berggren fick i
augusti göra sina första
landskamper med Juniorkronorna/Team 20.
Berggren var uttagen till
en försäsongsturnering i
Kanada och spelade totalt
fem matcher. 18-åringen
producerade tre assist och
verkar ha imponerat på förbundskapten Tomas Montén.
– Han var bra. Han är ett
år yngre än de flesta och
erfarenhetsmässigt är det
en ny grej för honom att
komma iväg och spela en
sådan sommarturnering,
säger Montén.
– Jag tycker att han tog
sig för varje match som gick

Förbundskapten Tomas Montén
om Albin Eriksson.

Jonatan Berggren och Albin Eriksson (höger) har imponerat på Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén.
FOTO: TT

och blev bättre och bättre.
Det är en offensiv och speedig spelare så vi spelade
honom i en offensiv omgivning och i powerplay.

”Spelare jag ska följa”

Det är med andra ord en
liknande roll som Jonatan Berggren har haft i
Skellefteå och även på VM
med U18-landslaget. Där
stack AIK-forwarden ut
med tio poäng (5+5) på sju
matcher.
– Jag såg Jonatan i Ryssland på U18-VM och tyckte
att han var riktigt bra där så

då förtjänade han chansen
att vara med här i Juniorkronorna.
– Han är en spelare som
jag kommer att följa i Skellefteå under säsongen.

”Såg spännande ut”

AIK-talangen Albin Eriksson fick inte spela Juniorkronornas turnering i
Kanada. Men när Tomas
Montén tog ut truppen
till en 4-nationsturnering
i Örnsköldsvik i slutet på
augusti så fanns Eriksson
med.
– Han var väldigt nära

att spela U18-VM. Han har
en storlek som är speciell
för en forward och är dessutom rightskytt. En spännande spelare.

JVM i sikte

Säsongens stora mål för
Juniorkronorna är som
vanligt JVM, men konkurrensen för att ta en plats där
är stenhård.
– Det gäller för alla att
åka hem och prestera i
sina klubblag, det är det
vi måste gå på. Men båda
två har absolut alla förutsättningar att gå hela
vägen och ta en plats, säger
Tomas Montén.
ANTON EDMAN

anton.edman@norran.se

”Bästa laget som kommit till vår plan”
”Jesper Glaas
kommer att stå i
mål för oss.”

FOTBOLL

Team Thorengruppen
spelar i division I. Bjurfors i division V. När lagen möts i DM så kan
det väl bara gå åt ett
håll? ”Jo, vi ska städa
av den här matchen”,
säger Bjurfors tränare
Mikael Nöjd och
skrattar.
Det är stormatch i Bjurfors
på lördag. Det är åttondelsfinal i DM och då kommer
division I-laget Team Thorengruppen på besök.
– Det är det bästa laget
som kommit till vår plan,
så det blir spännande, säger
lagledaren Andreas Forssell.

Mikael Nöjd om nyförvärvet.

Jesper Glaas är klar för
Bjurfors.
Bjurfors tränare Mikael
Nöjd tar det med ro.
– Jo, vi ska städa av den
här matchen, säger Bjurfors tränare Mikael Nöjd

och skrattar innan han
fortsätter:
– Nä, det blir så klart
svårt. Vi saknar dessutom
en del spelare. Men vi har
gjort klart med ett nyförvärv. Jesper Glaas kommer
att stå i mål för oss.
Glaas spelade ju i division II med Skellefteå FF i
fjol och är ett starkt nyförvärv.
Thorengruppen
lär
komma med ett starkt lag.

– Jo, de har ju bara ett lag
så det blir tufft. Vi hade förhoppningar om att vi skulle
ha vårt starkaste lag och att
de skulle komma hit till vår
fina arena med lite dålig
inställning. Då kanske vi
kunde rubba dem en gång
av 100.

Hockeymålvakterna
är väldigt noggranna
med hur deras masker
ser ut. Skellefteå AIK:s
målvakt Gustaf Lindvall både hyllar och
lyfter upp ett livsviktigt budskap.

Skellefteå AIK-målvakten Gustaf Lindvall har
en ny mask för säsongen
och på den hyllar han
gamla Skellefteå AIK-målvakter. På masken finns
Andreas Hadelöv, Klimpen
Häggroth, Dick Andersson,
Mats Abrahamsson och
Hardy Åström avbildade.
– Det var de jag fick plats
med. Alla är målvakter som
betytt mycket för klubben.
Jag kunde ju inte så gärna
ta med ”Mackan” (Svensson) och ”Jocke” (Ericsson)

DAVID EKSTRÖM

david.ekstrom@norran.se

■■Krister Holm då? Han
är ju en gammal AIKmålvakt.

– Han skulle nog presterat ännu mer innan han fick
en plats...
Sedan finns en viktig
detalj på backsidan. En logo
för Duchenne Avareness
Day den 7 september.
– Min brorson har en
muskelsjukdom som heter
duchennes muskeldystrofi. En sjukdom som inte
många känner till. Den gör
att hans muskler förtvinar
så han kommer att dö i förtid. Det är den viktigaste
detaljen på min mask. Att
jag får uppmärksamma den
sjukdomen och den dagen.
DAVID EKSTRÖM

”Får ha hundkoppel
på spelarna”
ISHOCKEY

Skellefteå AIK tar ledigt i helgen och tränaren Tommy Samuelsson är nöjd med första veckan.
Skellefteå AIK har kört på
is från onsdag till fredag.
När spelarna klev av isen
vid fredag lunch så klev
man istället på ledighet
under helgen innan man
på måndag drar igång igen
inför tisdagens träningsmatch mot Björklöven.

■■Leo Englund har ju tidigare spelat i Bjurfors.
Kan du inte få något
tips av honom?

– Jag hade hellre sett att
han spelade med oss. Men
tyvärr verkar han bli kvar i
FF, säger Nöjd och skrattar
igen.

när vi ska spela mot dem.
Det kändes fel, säger han
med ett stort leende.

Första veckans isträning
är över.
FOTO: DAVID EKSTRÖM

Nye
huvudtränaren
Tommy Samuelsson kan
nöjd summera veckans
övningar.
– En riktigt bra första
vecka tycker jag. Bra intensitet, bra engagemang och
mycket tävling. Det känns
bra. Det är nästan så att
man får ha hundkoppel på
spelarna, säger Samuelsson.

Och ledarna också?

– Jo, vi tycker det är kul
också. Men det är ju lite
som kalvar på grönbete.
Det känns roligt.
Alla spelare har varit på
is under veckan, förutom
Juhamatti Aaltonen som
ansluter 20 augusti och
Johan Alm som inte tränande torsdag och fredag
på grund av feber.
– Det som är roligt är att
vi är skadefria också. Alm
har ju varit sjuk, men det är
ingen fara.
DAVID EKSTRÖM
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VÄRLDENS BÄSTA SQUASHSPELARE (PSA):
Mohamed Elshorbagy. Elshorbagy är
just nu rankad etta i världen bland herrar.
Den 27-årige egyptiern ses som en av de
absolut största talangerna inom squashvärlden.
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Ali Farag. Egypten dominarerar totalt i
världstoppen. Tvåa just nu är Ali Farag.
Noterbart är att Farag har en ingenjörsexamen från Harvard University. 27-åringen vann
sin första PSA-titel 2011.
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Nour El Sherbini. El Sherbini är i skrivande stund världens bästa kvinnliga
squashspelare. El Sherbini är bara 22 år
men har redan vunnit de prestigefyllda tävlingarna World Championship och British Open.
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Raneem El Welily. El Welily är god tvåa
bakom El Sherbini. Hon är 29 år gammal
och har varit proffs sedan 2002. Så sent
som i maj 2016 var El Welily världsetta.
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Erik Jakobsson har
en riktig plan med
sitt squashspelande.
FOTO: ANTON EDMAN

Erik: ”Ska bli bäst i världen”
SQUASH · 17 år gammal hoppade han av

träna hårt. Det är roligt att
vara seriös och det ska vara
på riktigt. Det är det som jag
tror gör att man kommer
långt, säger Jakobsson.
– Det är många som är
otroligt talangfulla i låg
ålder och går in på banan
och gör sina två timmar och
går hem. För mig handlar
det mer om att göra 12 timmar.

skolan. Nu satsar Erik Jakobsson all sin
tid på squash. Och målsättningen råder
det ingen tvekan om. ”Jag är 19 nu. När
jag är 28 så är jag världsetta, det är jag helt
säkert på”, säger Jakobsson.

Skellefteå Squashklubbs
herrlag gör en storsatsning
på att vinna SM-guld. Elitserielaget har visserligen
tappat nyckelspelaren Filip
Hultman, men även förstärkt med nya spelare. En
av dem är Erik Jakobsson.
Jakobsson, 19, satsar just
nu allt på squashen. Han
har tagit möjligheten att bo
och spela för en akademi i
Prag som drivs av storstjärnan och tidigare världsettan Grégory Gaultier, just
nu rankad sjua. Svaret på
varför Erik Jakobsson valt
att tränas av fransmannen
Gaultier är i grunden enkel.
– För att jag ska bli bäst i
världen, säger Jakobsson.
Janne Kaiding är Skellefteås tränare och även
den personen som värvat

Erik Jakobsson till klubbens Elitserielag. Och trots
att Jakobsson är 279:a på
världsrankingen fick han
dessutom alltså chansen att
träna på Gaultiers akademi.
– Erik fick komma in där
för att han har så kaxig attityd och vill satsa. Han kanske inte har talangen, men
han har träningsviljan och
han lägger ned jättemånga
timmar per dag, förklarar
Kaiding.
– Jag hade lite tur för de
hade egentligen ingen som
helst anledning att ta dit
en topp 200-spelare, säger
Jakobsson.

Målmedveten

Erik Jakobsson har visserligen ett SM-guld i U19.
Men för att kunna nå mål-

Långsiktig satsning

Jakobsson leder träningsläger för klubbens ungdomar.
sättningen att bli bäst i
världen valde han att hoppa
av skolan som 17-åring.
– Anledning till att jag
hoppade av var för att jag
inte kan lägga ned 12 timmar om dagen på squash
och samtidigt få bra betyg,
säger Jakobsson.
– Jag kan inte stå fyra
timmar på banan och faktiskt ta den mentala energin som krävs för att bli

bättre än vad jag var igår
och sedan gå hem och
plugga matte. För mig är
det helt overkligt hur någon
kan gå i skolan och samtidigt bli bäst i världen.
Ett drastiskt beslut, men
kanske är det nödvändigt.
– Man ska inte motivera
unga att hoppa av skolan
såklart. Men verkligheten
är nog så att om man ska bli
bäst i squash då måste man

göra något annorlunda.
Sverige har inte haft en
spelare i topp 50 på 20 år,
berättar Kaiding.
Det säger sig självt att
Jakobsson både är kontroversiell i sina metoder, och
en spelare som är enormt
tävlingsinriktad.
– Det är många som säger
att jag kanske måste ha lite
mer roligt på banan och så,
men jag tycker det är kul att

Det är inte några tomma
ord om att bli bäst i världen.
Det hela är en långsiktig
satsning som ska ge resultat över tid.
– Jag kommer inte vara
bäst imorgon, men jag tror
helt klart att om åtta år
kommer jag vara mycket
bättre än vad de andra är.
– Jag är 19 nu. När jag är
28 så är jag världsetta, det
är jag helt säkert på. Jag
är helt hundra på det. Om
jag gör 12 timmar när alla
andra gör fyra timmar så
gör det skillnad i slutändan.
Jag tar träning före talang
varje dag.
ANTON EDMAN

