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AIK:s J20 gick rent 
på bortaturnén
Ishockey
skellefteå AIk:s J20-
lag klättrade upp på 
en fjärdeplats efter 
helgens dubbla borta-
segrar i Top 10.

Djurgården besegrades 
med 4–2 i en mycket jämn 
match på Hovet.

– Det var lite svajigt och 
vi kom undan med blotta 
förskräckelsen. Vi tog hem 
pucken onödigt mycket, 
vilket bidrog till att de fick 
hårt tryck på oss, säger 
J20-tränaren Lasse Mark-
lund.

I Scaniarinken var det 
aldrig något snack i mötet 
mot nästjumbon Söder-
tälje. Skellefteå AIK fick en 
pangstart och gick loss till 
en 3–0-ledning efter sex 
minuter.

– Vi fick en bra start och 
en stabil ledning som vi 
kunde spela på. Det kän-
des stabilt hela vägen, säger 
Lasse efter 4–2-segern.

Två omgångar återstår av 
serien.

– Hur man än vrider och 
vänder på det så kommer 

vi att gå till slutspel. Det 
vi jobbar med är att hitta 
ett stabilare spel över 60 
minuter, säger Lasse Mark-
lund.

Målvakterna Filip Eriks-
son och Emil Rullander var 
AIK:s bäste spelare i hel-
gen.

Mikael Marklund
FAkTA

Djurgården–skellefteå 
AIk 2–4 (1–3, 1–0, 0–1)
Mål, AIK: Carl Darnell, Linus 
Andersson, Markus Ruuskanen, 
Hardy Häman Aktell.
södertälje–skellefteå 
AIk 2–4 (1–3, 0–1, 1–0)
Mål, AIK: Filip Engarås, Linus 
Andersson, Felix Dahlroth, An-
dreas Zetterman.

Lasse Marklunds AIK J20 
tog sex poäng i helgen.
Foto: Arvid MArklund

BLAndAde.
det blev vinst och förlust för Jonna Forsberg och Lowisa 
nilssons norsjö Volley. Foto: norsjö volley 

Division i norra Dam

Blandat resultat 
för norsjö Volley
Volleyboll
serieledande Norsjö 
Volley blandade och 
gav i helgens bortatur-
né. ”Vi spelade riktigt 
bra mot lindesberg, 
men mot sollentuna är 
det våra egna misstag 
som fäller oss”, säger 
Therese Granlund.

Seriejumbon Lindesberg 
blev en munsbit i lörda-
gens division I-möte. Nor-
sjö Volley kontrollerade 
matchen och vann i tre raka 
set.

– Vi spelade riktigt bra 
och det kändes stabilt. Den 
matchen är vi nöjda med, 
säger Norsjös tränare The-
rese Granlund.

I söndagens match mot 
Sollentuna fick inte Norsjö 
igång sitt spel på samma sätt.

– Vi var stirriga, men de 
gör det jättebra. Vi hade 
svårt att få hål på Sollen-
tuna i serve och anfall.

I en jämn match fick 
Norsjö Volley se sig bese-
grat med 3–1 i set.

– Det var jämnt, men det 
är våra egna misstag som 
fäller oss. Det där sista lilla 
extra fanns inte där och vi 
blev rädda att förlora, säger 
Therese Granlund om sitt 
lag som toppar serien när 
två matcher återstår.

Mikael Marklund

FAkTA

lindesberg b–Norsjö 
Volley 0–3 (17–25, 21–
25, 13–25)
sollentuna b–Norsjö 
Volley 3–1 (25–17, 27–
25, 23–25, 25–22)

TrAV
rally Funny och ove A 
lindqvist vann sönda-
gens mest penning-
stinna lopp i Grand 
slam V75 på Umåker.  
efter ett svettigt speed- 
ryck var hon bara bäst 
i Diamantstoet.

Efter två segerlösa 
säsonger har fyraåriga 
Rally Funny rivstartat det 
nya året med två raka seg-
rar.

– Hon har mött bättre 
hästar och ifjol tävlade hon 
mot kriteriehästar varje 
gång, säger kusken Ove A 

Lindqvist om Pitehästen 
som tränas av Gunnar Ber-
tilsson.

Spår 13 bakom startbi-
len är inget roligt utgångs-

läge, men Rally Funny 
kom fram fint i färde par 
utvändigt i Diamantsto-
ets försök. Ove A Lindqvist 
kastade loss 800 meter 
mål och Rally Funny bara 
svepte förbi fältet på några 
steg. Loppet var avgjort och 
hon gick undan enkelt på 
1.15,5a/2 140 meter.

Två andrapris
– Jag blev tvingad att gå, 
men jag lät henne sträcka 
ut som hon själv ville, 
säger Ove A Lindqvist 
efter segern som var värd 
125 000 kronor.

Skellefteåtravets hästar 

fick med sig två andrapris 
inom GS75-spelet. 

Birgitta Vestermarks 
Ängens Airman fick fritt 
mellan hästar till slut 
och flög fram längst ut 
i banan i sin årsdebut. 
Ängens Airman, som var 
ytterst nära att hinna 
fram till Cash’em, tjänade 
17 500 kronor som tvåa på 
1.17,0a/2 140 meter. Från 
tredje/fjärde par invän-
digt fick Jami Mikko-
nens Queen Rick med sig 
17 500 kronor som tvåa på 
1.16,9a/1 640 meter.

Mikael Marklund

Snabba Rally Funny svepte hela fältet

VInnARe.
Ove A Lindqvist vann dia-
mantstoets försök med 
Rally Funny. ArkivBild

elitserien

Övergångsbråk 
tände squashen 
i en viktig fight
sqUAsh
helgens squashseger  
för skellefteå mot  
Interoc från Uppsala 
var en prestigevinst. 
Det har nämligen va-
rit övergångsbråk mel-
lan klubbarna. och det 
var inte till skellefteås 
fördel.

Aryan Ahmed som spe-
lade i Skellefteå förra 
säsongen ville lämna 
klubben efter övergångs-
tidens utgång.

Samtidigt var tanken 
att Uppsalas Mikael Babra 
skulle gå motsatt väg. Om 
klubbarna är överens så 
godkänns dispensen

– Jag släppte Aryan till 
Uppsala. Men när Mikael 
skulle skriva på för oss 
stoppades han av Interoc – 
trots att han inte vill spela 
där.

En missräkning både 
för Skellefteå och Mikael 
Babra.

– Han vägrade att spela 
kvar i Interoc och valde 
istället Västerås i division 
I. Reglerna är nämligen 
sådana att du får gå fritt till 
en klubb i lägre division, 
förklarar Jan Kaiding.

Vann matchen
Nu vann Skellefteå ändå 
den viktiga matchen mot 
Interoc med 3–1.

Rehan Javed vann gan-
ska enkelt mot Andreas 

Karlsson med 3–0 i game, 
Emil Lundström vann 
sedan mot svårspelade 
Johan Vesterholm med 3–1 
i game. 

Måste kvala
Filip Hultman besegrade 
just Aryan Ahmed med 
klara 3–0 i game. Jami 
Äijänen på förstasingeln 
fick däremot en tuff match 
mot spanjoren Iker Paja-
ros, det blev förlust med 
0–3 i game.

Det innebar också att 
Interoc med största san-
nolikhet måste kvala för att 
hålla sig kvar.

I helgens två andra 
matcher blev förlust med 
4–0 mot serieledaren 

Intersquash och 2–2 mot 
Stockholm.

Skellefteå har nu bara två 
poäng upp till fyran Rosla-
gen vilken är den sista slut-
spelsplatsen.

– Vi har chansen efter-
som två sammandrag åter-
står, säger Kaiding.

storturnering
Hans tankar finns annars 
mest på den kommande 
storturneringen Cronimet 
Open 13-17 mars och direkt 
på det SM.

De matcherna kommer 
att spela i en glasbur på 
kombihallen.

– Buren kommer på sön-
dag och det tar tre dagar att 
sätta upp den. Det kommer 

specialister från Österrike 
för att fixa det.

Däremot får inte Skel-
lefteå behålla glasburen 
över nästa serieomgång 3-4 
april som avgörs på hem-
maplan.

– Vi ockuperar ju en stor 
del av kombihallen och frii-
drotten måste också kunna 
träna, säger Jan Kaiding.

roger lindströM
roger.lindstrom@norran.se

FAkTA

resultat
■■ Elitserien(matcherna spe-

lades i Kungliga tennishallen)
Skellefteå–Uppsala 3–1Skellef-
teå–Stockholm 2–2Skellefteå–
Intersquash 0–4

BeRöM. 
Rehan Javed förtjänar mest beröm i Skellefteå. Vann två av 
tre matcher. Foto: PAtrick degerMAn

”när Mikael  
skulle skriva på för 
oss stoppades han 
av Interoc – trots 
att han inte vill  
spela där.”
Jan kaiding.
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Nystedt bakom slutspelsplatsen Sandström tog sin första SM-medalj
Innebandy
■■ Med en omgång kvar av 

superligan är kvartsfinal-
lagen i SM-slutspelet kla-
ra. IBK Dalen säkrade sis-
ta platsen tack vare 5–4-se-
gern hemma mot Växjö.

Bortalaget tog ledningen 
med 3–2 i början av tredje, 
men sedan fick åskådarna 

i Umeå energi arena jubla 
tre gånger i följd.

Viktor Nystedt kvitte-
rade efter 3.45, Jim Johans-
son gjorde sitt andra mål för 
kvällen fram till 4–3 efter 
13.56 och knappt tre minu-
ter senare spädde Sebastian 
Degeryd på med det match-
avgörande 5–3-målet.

bordtennIs
■■ Köpings Per Sandström, 

tidigare Skellefteå AIK 
Bordtennis, tog sin för-
sta medalj i H20-klassen 
i SM i Helsingborg den 
gångna helgen. Per Sand-
ström gick till semifinal 
där han mötte Truls Mö-
regård. Han förlorade se-

mifinalen, men slutade på 
en tredjeplats och fick med 
sig ett brons från SM:et. 
Truls Möregård tog hem 
finalsegern. 

Norsjösonen Jon Pers-
son, Söderhamn, var också 
på plats i Helsingborg. Jon 
spelade stabilt och slutade 
trea i seniorklassen.Viktor Nystedt. Per Sandström.

Forssa/Dalkurd stod för 
motståndet när Skellef-
teå FF:s U16 och U17 spe-
lade sina matcher i Liga-
cupens A-slutspel på LF 
Arena i Piteå igår. U16-laget 
inledde mycket starkt men 
fick ingen utdelning.

–  Jag visste att Dal-
kurd är väldigt bra, men vi 
hade många lägen första 15 
minuterna. Jag kände att 
vi skulle ta hem det, säger 
Johan Karlsson, akademi-
tränare i Skellefteå FF.

Felpass
Dalkurd kunde ta led-
ningen efter ett felpass från 
hemmalaget och när 0–2 
kom innan paus var upp-
försbacken brant.

– Vi räddade straffen, 

men släpper in 0–2 på 
efterföljande hörna, säger 
Karlsson.

Han tyckte inte alls att 
0–2 i paus speglade match-
bilden.

– 3–0 i paus hade varit 
mer rimligt, för vi ägde 
matchbilden helt och hål-
let. Jag var övertygad om 
att vi skulle vända på det i 
andra halvlek, säger Johan 
Karlsson.

”blir stressade”
Skellefteå FF:s U16 radade 
upp chanserna i början 
av andra halvlek och Tim 
Lindfors fick in en reduce-
ring.

– Vi blir stressade efter 
målet och lite för ivriga i 
jakten på en kvittering.

Ett bolltapp resulterade i 
att Dalkurd kunde sätta 1–3 
på ett friläge.

– Det var ett slag i ansik-
tet. De gjorde tre mål på tre 
anfall, medan vi hade hur 
många chanser som helst, 
säger Karlsson.

När 1–4 kom efter en 
kontring så gick luften ur 
hemmalaget.

– Killarna var otroligt 
besvikna. För att gå vidare 
till semifinal i Göteborg 
måste vi vinna resten, men 
jag tycker att vi har alla 
chanser, säger han efter 
3–6-förlusten.

Skellefteå U17 tog led-
ningen i den 35:e minuten i 
sin match – en ledning som 
stod sig halvleken ut.

– Det ska vara Gif Sunds-
vall och Dalkurd som ska 
slåss om semifinalplat-
serna och vi visste att det 
skulle bli riktigt tufft. Men 
vi visade ingen respekt och 
vi svarade för en fantastiskt 
bra insats.

Skellefteå FF:s U17 blev 
hårt straffat för sina miss-
tag i andra halvlek där gäs-

terna kunde vända till 1–2.
– Det är två skickliga mål, 

men vi blir hårt straffade 
när vi kommer fel i positio-
nerna.

”ett mål bortdömt”
FF knöt nävarna, men 
lyckades inte få in en kvit-
tering.

– Vi fick ett mål bort-
dömt, men det är inte där 
vi förlorar matchen, säger 
Johan Karlsson efter udda-
målsförlusten.

Mikael Marklund
mikael.marklund@norran.se

Fakta

skellefteå FF U16–Fors-
sa/dalkurd 3–6 (0–2)
Mål, FF: Tim Lindfors, Morgan 
Burman, Albin Jonsson.
Domare: Tilde Larsson.

skellefteå FF U17–Fors-
sa/dalkurd 1–2 (1–0)
Mål, FF: Hannes Mörtzell.
Domare: Pontus Olofsson.

Fotboll · Spelmässigt såg det riktigt bra 
ut, men Skellefteå FF:s U16 och U17 blev 
poänglösa mot Forssa/Dalkurd i Liga-
cupens A-slutspel. 

Fick ingen utdelning i Ligacupen
MiSSViSaNDe
”3–0 i paus hade 
varit mer rimligt, 
för vi ägde match-
bilden helt och 
hållet. Jag var över-
tygad om att vi 
skulle vända på det 
i andra halvlek.”
Johan karlsson om U16-lagets 
0–2-underläge i paus.

TakTik.
Skellefteå FF:s U16 och U17 blev poänglösa i Piteå under 
söndagens matcher i Ligacupens a-slutspel. 

kNaPP FörLUST.
Mustafe ismail ahmed och 
hans Skellefteå FF U17 för-
lorade en jämn match mot 
Forssa/Dalkurd: 1–2.
Foto: Privat 


