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SPORT

NoRRAN Tv
Klipp från matchen

■■Se ett tv-klipp och hör fler röster om
volleybollen i Norsjö på webben.

Sportchef: David Ekström · david.ekstrom@norran.se
0910-578 50 · sport@norran.se

ELITSERIEN

TRÄNINGSMATCH

Heta känslor
när skellefteå
tog åtta poäng

FF vann och fick
viktiga svar i Piteå

”Jag ville övertyga
honom att jag inte
gjorde något fel.

SQUASH

Toppklass, fantastiska
dueller men även heta
känslor när elitserien
var på besök i Skellefteå i helgen. Allra mest
bubblade det när Zeeshan Khan vann med
3-1 mot Stockholms
Christian Drakenberg.

Zeeshan Khan om duellen med
Christian Drakenberg.

Squash är på många sätt en
häftig sport. Det fick vi tydligt se i Skellefteå under
lördag och söndag. Skellefteå SK kunde summera helgen med två 3–1-segrar och
2–2 mot Intersquash.
Skellefteås tvåa, Michel
Babra, var den enda i hemmalaget som vann alla sina
tre matcher.
– Det känns bra då man
måste spela väldigt konsekvent i seriespel. Det är
också då man vill prestera
som allra bäst. Och med
tanke på att vi är ett relativt
nytt lag så är vi nöjda med
starten på serien, säger
Babra.
Skellefteå ligger efter sex
spelade matcher tvåa i elitserien. Etta är Göteborg.

Interoc Upsalas spanjor –
Iker Pajares, 65:a på världsrankingen – leka hem en
3–0-seger mot Skellefteås
etta, Zeeshan Khan.
– Jag visste att jag skulle
möta en väldigt farlig motståndare som spelar på sin
hemmaplan. Därför var
jag väldigt fokuserad inför
matchen, säger 22-årige
Iker Pajares.

Toppspelare

Het holmgång

Under helgen var det
flera matcher som stack
ut. Bland annat fick vi se

Zeeshan Khan och Christian Drakenberg skakar hand efter
en känslosam match.
Foto: ArviD MArklunD

Zeeshan Khan vann sina
övriga matcher där den
sista, mot svenske topp-

spelaren Christian Drakenberg, blev en holmgång
med en hel del frustration.
– Han (Khan) har en tendens att stå i vägen avsiktligt, vilket domaren förstod på slutet då han började döma för det. Han är
en jätteduktig spelare, men
det vore kul med tanke på
hur många juniorer som
finns här (i Skellefteå) att
de fick lära sig det istället
för det andra han håller på
med, säger en upprörd Drakenberg efter 1–3-förlusten
mot Khan.

– Det var en tuff match
mot en bra motståndare.
Jag är jätteglad att vinna.
Sen ingår det i sporten att
man inte är överens och jag
ville övertyga honom att jag
inte gjorde något fel, säger
Khan om det tuffa duellerna.
Skellefteås trea, Erik
Jakobsson, vann två av tre
matcher där enda förlusten
kom i femte game, 9–11.
– Han (Filip Krüeger, Intersquash) spelade bättre squash än mig.
Men jag är glad att jag fick
avsluta helgen med seger,
säger en alltid leende Erik
efter 3–0 mot Stockholms
Mårten Ahlstrand.
Arvid MArklund

arvid.marklund@norran.se

FAKTA
Helgens matcher

Skellefteå–Interoc 3–1
Skellefteå–Intersquash 2–2
Skellefteå–Stockholm 3–1
■■* Totalt 8–4 i matcher (åtta
poäng) för Skellefteå.

Två segrar för Skellefteå i Linköping
SQUASH

Skellefteå SK:s damlag
vann totalt två av åtta
matcher när elitserien
inleddes i Linköping.
För Anna Kaiding började
helgen med en snöplig förlust i femte game mot Team
Göteborgs Lovisa Ronge.
Anna hade en 7-2-ledning
i femte innan hon tappade
till 8–11.
Tungt givetvis, men
Anna Kaiding visade styrka
genom att komma tillbaka
och vinna sin andra match
mot Göteborg, 3–0 mot

Lisa Skalare efter övertygande spel.

Segern kom i tre raka game
mot Petra Dryselius.

Fin debut

Skellefteå nästa

För 14-åriga elitseriedebutanten Pirjo Eserstam slutade helgen med fyra förluster men samtidigt ett
bevis att hon har på den här
nivån att göra.
Pirjo pressade och
vann ett game mot Göteborgs etta Lovisa Ronge.
Matchen slutade till sist
1–3 men Pirjo var nära en
skräll.
För Anna Kaiding blev
det, precis som mot Göte-

Nästa omgång av damernas
elitserie spelas i Skellefteå
19-20 januari. Då får Anna
Kaiding och Pirjo Eserstam
en ny chans att visa upp sig
och plocka segrar, då mot
Stockholm och Roslagen.
Arvid MArklund

Anna Kaiding och Pirjo
Eserstam.
borg, en förlust och en vinst
när Skellefteå mötte Linköping senare på lördagen.

FAKTA
Helgens matcher:

Skellefteå–Göteborg 1–3
Linköping–Skellefteå 3–1

FOTBOLL

Fyra provspelare och
flera juniorer fick
chansen. ”En perfekt
match att få”, säger
Skellefteå FF:s tränare Matti Kilpelä efter
3–2-segern mot Piteå.
De tre engelsmännen Chris
Scales, Harold Joseph och
Will Hoare, samt Enoch
Mbala som i somras spelade i Lycksele, var kvartetten som fick visa upp sig
med FF i Piteå.
– Mittfältaren Will och
ytterbacken Chris lyckades bäst. Men överlag var
det roligt att se att många
tog för sig. Särskilt de från
U19 som gjorde det riktigt
bra, säger Matti Kilpelä,
som fick se FF vända 0–2
till seger 3–2.
– Första hade vi mycket
boll men spelade långsamt.
I paus gav vi mer taktiska
direktiv och i andra började
vi pressa hårt vilket gav
utdelning direkt. Så det var
kul att se hur vi utvecklades
under matchen.
Om någon av provspelarna erbjuds kontrakt
återstår att se.

Enoch Mbala var en av
fyra provspelare som fick
visa upp sig med Skellefteå FF i lördags.
– Men vi känner att den
här matchen på stor plan
gav oss viktig info. Så jag
tycker detta upplägg ska bli
en årlig tradition, säger Kilpelä.
Arvid MArklund

arvid.marklund@norran.se

FAKTA
Piteå–Skellefteå FF 2–3
(2–1)
Mål FF: Will Hoare, Raymond
Ddungu (straff), Nur Adem.

Sunnanåcupens
lottning sänds live
FUTSAL

Den årliga Sunnanåcupen spelas den 3–6
januari. Klockan 19.00
ikväll kan ni se lottningen för dam- och
herrklassen live på
norran.se.
Det är 36:e året i följd som
den klassiska inomhuscupen i fotboll, eller futsal
som det numera heter, går
av stapeln.
Sunnanå SK är arrangörer och förutom att
barn- och ungdomslag är
anmälda så spelas som vanligt en rafflande dam- och
herrklass.
Under söndagskvällen
var sju lag anmälda på damsidan.
– Anmälan är öppen till
lunch måndag (läs; idag),
säger Niklas Jansén, som
kommer hålla i trådarna i
kvällens sändning.

Hoppas på Morön

Sunnanå hoppas på ett
åttonde lag i damklassen,
för att få två grupper med
fyra lag i varje. Drömscena-

Morön firade 2018.
riot vore om Morön, som är
bästa damlag i stan, väljer
att vara med.
På herrsidan är 18 lag
anmälda.
– Jättekul att både Skellefteå FF och Morön är
med och att Teg från Umeå
kommer och även Kalix,
säger Jansén.
Sändningen drar igång
vid 19.00-tiden på norran.
se.
– Vi kommer då att dra
alla förutsättningar, som
vilka seedade grupper vi
har, och därefter lotta grupperna på herr- och damsidan. Senare i veckan kommer spelschemat ut, avslutar Jansén.
Arvid MArklund
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Tre STjärNor SoM Har SPeLaT I NorSjö VoLLey
Claudia Houle. Hårdslående
kanadensiska och stor publikfavorit som dominerade matcherna när Norsjö för tio år sedan gick till
SM-slutspel.

1

Freja Morén. Landslagsmeriterad center som nu spelar
i Örebro efter flera säsonger i
Lindesberg. Spelade i Norsjö under
elitserieåren.

2

joel andersson. Det senaste
stjärnskottet som visar att även
killarna börjat ta för sig. 18-åring
som blev uttagen i A-landslagets EMkvaltrupp för några dagar sedan.

3
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sporten · 3

Var åreT

■■Då tog Norsjö Volley klivet upp i elitserien. Sejouren blev treårig, som bäst
nådde laget kvartsfinal.

Norsjö Volleys passare
Linn Fransson i kamp med
Iksus Sandra Hjelte, som
tillsammans med tvillingsystern Frida fick komma
tillbaka till Norsjö som
vinnare.
Foto: Norsjö Volley

Norsjö föll i Norrlandsderbyt
VOLLEYBOLL · Norsjö Volley förlorade

Det är alltid kul att
spela här. Mycket publik och bra
stämning.

med 3–0 mot Iksu i en match där laget
bara förmådde att bjuda rejält motstånd
i första set. ”Den sista biten fattades.
Tävlingsdjävulen”, säger Norsjös tränare
Therese Granlund.

Norsjö var bra med från
start och hade också ledningen långt in i första set.
Men gästerna jobbade sig
ikapp och avslutningen
blev jämn, dramatisk och
utdragen.
Till slut blev det Iksu
som lyckades avgöra och ta
hem setet med 29–27.
Andra set blev en snabbare affär. Där kopplade
gästerna greppet direkt, ett
grepp som de sedan aldrig
släppte.

Ryckte ifrån

Norsjö kom ut starkare i
tredje set och hade också

ledningen en bra bit in i
setet. Men Iksu gjorde ett
ryck i slutet och kunde
då ta hem både setet och
matchen.
Norsjös tränare Therese Granlund var besviken
efter matchen. Hon tycker
att laget gjorde en ganska
bra match på alla positioner och att man heller inte
gjorde särskilt många egna
misstag.
Däremot var det någonting som fattades i inställningen – den heta viljan att
vinna och tron på det:
– Alla måste ta eget
ansvar. Nu blev det så att

Frida Hjelte, Iksu.

men kom in i matchen mer
och mer.
– Vi är starka framme vid
nät. Vi måste ha tålamod
och räkna med att bollen
alltid kommer tillbaka.
■■Varför är ni så starka
i år?

■■Vad var det som avgjorde?

Zeinab Kamara och Moa Karlsson jublar efter en vunnen
boll. I slutändan var det dock Iksu som fick jubla.
man väntade på att andra
skulle göra jobbet.
■■Vad hade ni pratat om
inför matchen?

– Lite grann om vilka
spelare de hade, att vi
måste vara disciplinerade
och att det kommer att bli
en riktig försvarsmatch.

Jag tycker inte riktigt att
vi höll planen i försvaret,
säger Therese Granlund.
Priset som bästa spelare
i Norsjö gick till 14-åriga
centern Zeinab Kamara.
– Jag tycker att vi var bra
i första set. Sedan kämpade
vi, men det blev lite knaggligt, säger hon.

– Jag vet inte riktigt. De
har ett enkelt spel, men vi
kunde ha kämpat ännu mer
och löst våra dippar snabbare.
Tvillingarna Frida och
Sandra Hjelte, som båda
fått sin volleybollfostran i
Norsjö, tillhörde de tongivande spelarna i Iksu. Frida
fick också pris som lagets
bästa spelare.
– Det är alltid kul att
spela här. Mycket publik
och bra stämning, säger
hon.
Frida konstaterar att
laget började lite nervöst,

– Vi har bestämt oss för
att satsa och alla är med på
det. Vi jobbar hårt tillsammans.
■■Känner ni er redo för
att gå upp i elitserien
redan nästa säsong?

– Vi tänker i alla fall kvala.
Sedan får vi ta det därifrån.
Lennart enkvist

lennart.enkvist@norran.se

FaKta
Norsjö Volley–Iksu 0–3
(27–29, 18–25, 18–25)
Plats: Norsjö Arena.
Domare: Sune Westberg och
Davor Vukovic.
Publik: 130.

