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TUFFT PROGRAM

NHL

AIK:s schema
– ett bekymmer
för Tre Kronor
ISHOCKEY

På måndag offentliggörs Tre Kronors
trupp. Men det kan
mycket väl bli så att
ingen spelare från AIK
finns med. Anledningen är AIK:s tuffa schema med match mot
Storhamar i CHL. ”Det
är inte helt kört, men
igen, vi har märkt att
det är tufft för dem
som kommer in sent
att komma in i spelet
och få sin roll, och sådana grej”, säger förbundskapten Johan
Garpenlöv till Aftonbladet.
Även Malmö och Frölunda
har matcher i CHL i nära
anslutning till Karjala cup
som spelas 4-6 november.
Tisdagen 8:e november
spelar AIK borta mot Storhamar.
– Jag hade ett missat
samtal från Garpenlöv
såg jag. Jag förstår att det
handlar om det, sa tränare
Tommy Samuelsson som
har koll på läget, men inte
hunnit fundera över hur
AIK ska hantera läget.
En av spelarna i AIK,
som har setts som aktuell för landslaget är Petter
Granberg.
– För min del handlar allt
om att fokusera på att vinna
här just nu, säger den reslige backen.
■■Har du hört något från
Tre Kronor?

Skellefteå Kraft Arena,
torsdag, 19.00

■■AIK är inne i en tuff
trend och möter ett Frölunda som kommer med
skyttekungen Rhett Rakhshani i högform. Ett nytt
rejält test för AIK, som
knep en poäng mot Linkö-

Viktor Arvidsson firar efter ett av sina mål.
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Två mål av stekhet
Viktor Arvidsson
ISHOCKEY

Viktor Arvidsson gjorde två mål och en assist när hans Nashville Predators tog emot
Melker Karlssons och
Marcus Sörensens San
Jose Sharks inatt. Men
trots det föll hemmalaget med 4–5.

Petter Granberg vill bryta trenden i AIK när laget ställs mot Frölunda. Samtidigt finns
risken att AIK, på grund av spelschemat, inte har med någon i kommande landslagsuttagningen.
FOTO: JOHAN LÖF
– Jag har inte hört något
alls faktiskt.

Tuff trend

AIK har en jobbig trend
med fem matcher utan
seger i SHL, även om det
fanns en hel del positivt
att ta med sig från senaste
mötet mot Linköping.
– Vi måste börja vinna
matcher nu. Poängen har
inte trillat in. Vi måste
hjälpa varandra där ut.
Enkla saker och få pucken
på kasse.
■■Har du något knep
för hur man hittar ur
svackor?

– Vi måste följa vårt spel.

Göra det vi snackar om. När
vi inte gör det visar det sig
där ute.
Felix Dahlroth är med på
isen, men kör inte fullt ut
ännu. Så under onsdagen
fick Petters lillebror, Fredrik Granberg, chansen att
vara med på träningen.
– Kul, man känner sig
redan några år äldre. Man
påminns om att man inte är
ung längre, säger Petter och
skrattar.

Rivalitet

Under torsdagen väntar
Frölunda, ett möte som har
fått rivalstämpel över sig.
– Det blir roligt. Det kommer att bli en bra match. Vi

Arvidssons första mål kom
drygt elva minuter in i första perioden och betydde
1–1. Pucken hoppade över
en Sharks-spelares klubba
vid Predators blålinje och
Arvidsson stormade fram.
Han åkte sig fri och lurade

GUIDE: ADAM SAVONEN

TRÄNARSNACK
■■Tommy Samuelsson,
AIK: ”Det kommer att bli
en rolig match. När man
inte har haft en vinnande
svit vill man ju spela så fort

som möjligt. Nu har vi tränat och det känns bra. Frölunda har alltid varit en kul
motståndare.”

LÄGET I LAGET
■■Skellefteå: Felix Dahlroth är inte helt återställd
ännu. I övrigt ska alla spelare i truppen vara tillgängliga.

DAVID EKSTRÖM

■■Vad talar för er?

– Linköpingsmatchen
spelade vi betydligt bättre
och bygga vidare på det.
Även Frölunda har en
förlust i förlängning mot
Linköping som senaste
facit. AIK-talangen Tim
Söderlund återvänder för
första gången till Skellefteå
sedan han lämnade laget.
Frölunda har även skyttekungen Rhett Rakhshani i
laget. Stjärnan noterade två
assist i sin första match för
säsongen med laget.
ADAM SAVONEN

adam.savonen@norran.se

Alice Granstedt.

■■ Frölunda: Har Joel Mustonen, Patrik Carlsson och
Mattias Nörstebö är långttidsskadade. Rhett Rakhshani kom in förra matchen och
gjorde två assist direkt.

ÖVRIGA MATCHER
■■ Örebro–Timrå, Växjö–Luleå, Färjestad–Rögle, HV71–
Mora, Malmö–Linköping,
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Alice matchvinnare
direkt i comebacken
INNEBANDY

ping. En hel del prestige i
luften också.
Tips: 3-2 efter straffar.

Sharks-målvakten Martin Jones med en lång
dragning innan han stötte
pucken i mål.
Arvidssons andra mål
kom i mitten av andra perioden och betydde 3–2 till
Nashville. Arvidsson hade
just missat ett friläge, men
Predators höll kvar pucken
i offensiv zon. Filip Forsberg serverade Arvidsson
pucken på nytt och fri i slottet gjorde han inget misstag.
Med sina sex mål på tio
matcher är Arvidsson delad
tia i NHL:s målliga.

ska ut där och kriga hem tre
poäng.

ISHOCKEY SHL
SKELLEFTEÅ AIK
– FRÖLUNDA

Följ oss på vår
Facebook-sida,
Norran Sport

Skellefteås
innebandyess Alice
Granstedt är tillbaka
med besked.
Under onsdagskvällen
gjorde Skelleftetjejen Alice
Granstedt comeback i
svenska superligan (SSL)
när Umelaget Iksu vann sin
femte raka match efter 6–5
borta mot Mora.
Regerande mästaren
befäste i och med udda-

målssegern sin serieledning.
Granstedt, som missat säsongsinledningen på
grund av en käkoperation,
hade en viktig roll i finalreprisen då hon sköt det
matchvinnande 6–3-målet.
Iksu är inne i en hektiskt
period då man i morgon
möter Sirius på hemmaplan och på söndag åker till
Malmö för bortamatch.
ARVID MARKLUND

arvid.marklund@norran.se
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JAN KAIDING OM LAGET SOM SKELLEFTEÅ SPELAR MED I HELGEN

1

Miko Äijänen. ”Född 1997 och har
som junior tillhört världstoppen. Miko
har alltid varit fantastiskt talangfull
och har en enorm vilja att verkligen
vilja bli bra.”

2

Michael Babra. ”En individuell spelare som gör jobbet helt på egen hand
vilket är fantastiskt. Är med i landslaget och är den med allra bäst värden
på fystesterna.”

3

Erik Jakobsson. ”Tränar också enormt
mycket. Tillsammans med Babra de två
svenska spelarna som verkligen satsar.
Jättekul att ha sådana killar i laget och
de vill spela för Skellefteå.”

4

Albin Kaiding. ”Var jätteduktig som
junior men har haft det lite tyngre vid
17–18 års ålder. Men med Zeeshan i klubben har han fått världens nytändning.
Jag har aldrig sett Albin så här stark.”

Zeeshan Khan och Erik Jakobsson är två av de
nya spelarna som ska försöka vinna guld.
FOTO: ANTON EDMAN

Sista pusselbiten på plats
SQUASH · En redan stark trupp har blivit

”Han är som
grädden på moset.
Är han med så har
vi ett grymt starkt
lag på pappret.”

ännu vassare. Skellefteå har förstärkt sitt
elitserielag med ytterligare en spelare.
Zeeshan Khan har nu fått grönt ljus och
bosätter sig i Skellefteå. ”Vi ska vara med
och kriga om guldet i år”, säger klubbens
tränare Jan Kaiding.

En tredjeplats för två år
sedan och förra säsongen
blev Skellefteå SK sexa i
elitserien. Men nu spänner
klubben musklerna – och
det rejält.
På lördag startar säsongens elitserie och Skellefteå
kan visa upp en imponerande laguppställning.
– Det känns väldigt spännande. Vi har ett jätteintressant lag på pappret
måste jag säga. Jag hoppas
på att vi ska vara med och
kriga om guldet i år, säger
Skellefteås tränare Jan
Kaiding.

”Jättelovande”

Skellefteklubben har länge
jobbat på att få med Zees-

han Khan från Pakistan i
truppen. Under onsdagen
kunde Kaiding bekräfta att
alla papper med arbetstillstånd är klara. Khan blir
nu en inhemsk spelare. En
stor fördel då lagen endast
får ha en utländsk spelare
vid matcherna.
– Han kommer till Sverige redan på fredag och
ansluter till laget på lördag
morgon. Men han kommer
nog inte att spela i helgen.
– Det är jättelovande och
verkligen kul att han kommer hit. Han är en duktig
och driven spelare som vet
vad som krävs och hur man
blir bra i squash.
Khan är såklart redan
bra. Men han ska förhopp-

Jan Kaiding om Zeeskan Khan.

jakt på SM-titeln. Det ger
även extra motivation och
utvecklingsmöjligheter för
klubbens yngre spelare.
– Vi har även en jättebra
juniorverksamhet där juniorerna kan ha som mål att
få spela i elitserien i framtiden.
Både nutid och framtid
ser med andra ord ljus ut
för Skellefteå Squashklubb.
ANTON EDMAN

anton.edman@norran.se

FAKTA
Albin Kaiding tar plats i seriepremiären. Han ser starkare
ut än någonsin.
ningsvis bli ännu bättre i
och med Skellefteå. Han är
lagets sista pusselbit i jakten på SM-guldet.

”Grädden på moset”

– Han är som grädden på
moset. Är han med så har
vi ett grymt starkt lag på
pappret. Men det finns
andra lag som också har
satsat den här säsongen
och vill ta guld. Exempelvis

Göteborg med vår gamla
spelare Filip Hultman.
En annan spelare att
hålla koll på i Skellefteås
lag är Miko Äijänen. En
stortalang som är född
1997 och som i helgen är
lagets etta.
– Han har tillhört världstoppen som junior. Miko
har alltid varit fantastiskt talangfull och har en
enorm vilja att verkligen

vilja bli bra. Han har dock
haft skadeproblem sista
två åren och alltid börjat
träna för tidigt igen. Men
nu känner han sig väldigt
vältränad och har kört väldigt bra i sommar. Vi hoppas att han ska kunna ta
ytterligare ett steg i år,
säger Jan Kaiding.

Framtidshopp

Utvecklas är precis vad
fler unga spelare förhoppningsvis kan göra. Ett
starkt elitserielag är inte
bara viktigt för Skellefteås

Skellefteås elitserietrupp säsongen 18/19
■■Miko Äijänen.
■■Jami Äijänen.
■■Muhammad Alsarraj.
■■Michael Babra.
■■Erik Jakobsson.
■■Albin Kaiding.
■■Zeeshan Khan .

Elitseriepremiär
27–28 oktober

Lördag: Skellefteå SK–Teknova/
Linköping SK, Skellefteå SK–
Team Göteborg SK.
Söndag: Skellefteå SK–Malmö
SRC.

