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NOTERAT

Hanson tvåa i Qatar

TIPSA OSS PÅ sporten@skd.se

■ GOLF.

Nu återstår en tävling i ”Mellanöstern-svingen”
16:e hålet, en kort par-fyra,
sänkte han sitt andraslag
rakt i koppen, och noterades för en eagle.
– Skönt att avsluta med
en eagle och en birdie på de
tre sista hålen. Det här är en
liten revansch, säger han.

MALMÖ

En gammal tradition från 70-talet fick liv igen
i går när grannbyarna Brösarp och Maglehem möttes
i en ishockeymatch på rinken i Brösarp på söndagen.
Fyra kilometer skiljer byarna åt och nu även fem mål,
eftersom den första matchen i dubbelmötet slutade
24–19 till Maglehems fördel. Returmöte på fredag
FOTO: MALIN JANSSON
klockan 19 på samma is.

Förlust för Pantern i Mörrum
MALMÖ. Inför 629 åskådare vann Mörrum hem-

mamatchen mot pantern i division 1-hockeyn.
3-0 slutade matchen sedan Pantern visat upp
en rejäl ineffektivitet. Skottstatistiken slutade
med jämna siffror, 26-26, men inte en enda gång
lyckades Pantern överlista Alexander Jirhage i
Mörrumsmålet.
Pantern, som slåss i botten av tabellen, kunde
dock trösta sig med att Kungälv och Helsingborg
också tappade poäng. Eftersom Helsingborg
gjorde det först efter förlängning och straffar mot
Halmstad försämrades dock läget en aning...

Spelet är ännu inte helt
på topp så här i början
av året.
Ändå slutade Söderslätts golfess Peter
Hanson tvåa i Europatourtävlingen Qatar
Masters på söndagen.
– Jag är rätt nöjd med
mitt sista varv, säger
han till Europatourens
hemsida.
För andra veckan i rad var
Peter Hanson med i tätstriden inför finalvarvet.
Nu höll han ihop spelet
hela vägen (69-69-67), och
blev delad tvåa med Jason
Day från Australien.
Andraplatsen inbringade
hela 165 000 euro, ungefär
en och en halv miljon
svenska kronor.

Åt den vinnande skotten

Peter Hanson jagade segern förgäves.

Paul Lawrie gick det inte
att göra något. Han ångade
ifrån det övriga fältet via
en 65-runda sista dagen.

Eftersom en ökenstorm
skrinlade allt spel i fredags,
så avgjordes tävlingen över
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54 hål. Ett av söndagens
mest spektakulära slag stod
Peter Hanson för. På det

Nu återvänder Hanson
och Europatouren till Förenade Arabemiraten, där
Dubai Desert Classic spelas
på Emirates GC.
Då siktar den lugne och
trygge skåningen på att få
gå i ledarbollen för tredje
veckan i rad.
– Jag gjorde det i Abu
Dhabi och här i Qatar och
ser fram emot tävlingen i
Dubai. Tidigare i veckan
spred jag bollarna från tee
men det har blivit bättre
och bättre och jag hoppas
kunna bygga vidare på den
här formen.
Övriga svenskar slutade
långt ned i fältet i Qatar
Masters.
Ola Axelsson

Marcus Lewicki till Åkarps IF
ÅKARP. Division 3-fotbollsnykomlingen Åkarps

IF förstärker med Marcus Lewicki från Landskrona Bois, som i höstas var utlånad till IFK Klagshamn. Marcus är fostrad i Malmö FF och är en
snabb och teknisk spelare.
Tidigare har Åkarp gjort klart med spelande assisterande tränaren Mattias Nordgren från Höllvikens GIF samt Markus Silfverberg Folkesson
från IFK Malmö.
Åkarps IF fick för övrigt en kanonstart på säsongen genom att i första träningsmatchen för
säsongen besegra Öja FF med hela 6-0.

H43 jagar viktig seger borta mot Redbergslid
LUND

Samma trupp, och samma inställning. Det är
H43:s segerrecept till
kvällens bortamatch
mot Redbergslid i handbollens elitserie.
- Senast mot Skövde syntes

det att vi fått in en härlig anda i laget. Kan vi behålla den
och kämpa ska nog poängen börja trilla in. Det har vi
pratat mycket om i veckan,
säger H43-tränaren Tomas
Westerlund.
Fredrik Creutz står fortfarandevid sidan, men Tomas

Westerlund spår att han
snart ska vara tillbaka.
– Han matchade i B-laget
idag. Troligen är han med i
nästa match.
Redbergslid är ett av lagen H43 vill komma ikapp. I
nästa omgång väntar en annan viktig match, hemma

mot Caperiotumba. Full
pott i de två matcherna och
det ser plötsligt bra ut.
– Fast först ska vi klara
av Redbergslid. När vi
mötte dem i Lund så fick
vi en rejäl omgång, säger
H43-tränaren.
Ole Törner

JANSSON UNDRAR...

Låter framtiden så illa som radio i tv?
Det är lustigt hur framtiden i bland kan
komma och bita sig själv i baken.
Det här med radio i tv är en sådan sak.
Det känns väldigt dåtid men blev vår framtid. Ett faktum sedan alla olika tv-kanaler
gjort sitt intåg på marknaden och rättigheter till sportevenemang blivit en handelsvara alltför dyr för SVT.
När TV4, 3, 10 eller deras sjuka moster
köpt ett evenemang så står SVT nu, i bästa
fall, bara med bilderna. Kommentatorerna
är ju knutna till andra kanaler, så till bilderna lägger de ljudspåren från statliga
kompisen Sveriges Radio.

Ni har hört det va? Spännande handbollsscener ljudsätts med helt överflödiga
radioreferat. “Nu gjorde han mål, och nu
gjorde han mål och nu kontrade de och
passade den och bollen gick i mål”.
I radio helt livsviktig information eftersom de måste ge mig bilderna.
I tv däremot en stämningsdödare utan
dess like. Jag ser ju liksom själv att nätet
rörde på sig. Värst kanske i målrika sporter
som handboll, men nästan lika osmakligt
när det handlar om fotboll, hockey eller
hästhoppning.

Bengt Grive och Sven Plex Petersson kunde konsten att hålla
tyst när så krävdes i en direktsändning i teve. FOTO: SCANPIX/ARKIV

Missförstå mig inte. Jag älskar sport i radio – och saluterar förslaget om att stora
mästerskap alltid ska erbjudas i SVT. Nu
känns det bara så sorgligt när jag tvingas
inse att framtiden biter SVT i baken.

Radio i tv är otäckt förutsägbart – men
radio i radio ofta underbart oväntat.
Som poesin när Radiosportens Christian
Olsson följer Rolf-Göran Bengtssons över
ett hinder i senaste EM och utropar: “Åh,
så lätt. Som en drake hållen av ett kinesiskt
barn – vad vacker han är ... eh hästen allt-

NU PLOCKAR JAG
FRAM MITT IMAGINÄRA HAGELGEVÄR.

så.” Eller det oväntade i Gunnar Brinks aggressivitet en
söndagseftermiddag ute
på arena. ”Nu plockar jag
fram mitt imaginära hagelgevär och avrättar
trumslagaren här som gör
att man inte hör sina
egna tankar”.
Malin Jansson
malin.jansson@skd.se
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Missat att begreppet derby nu
fått sin upprättelse? Efter att
öronen tjatas sönder om kvasiderbyn och handbollsderbyn i kvadrat
bevittnade jag i går det bästa derbyt
jag upplevt på länge. I östra Skåne
möttes Brösarp och grannbyn
Maglehem i ett hockeyderby väl
värt namnet. Svett, prestige och blåbärssoppa på nyspolad uteis. Bättre
än i Bustertidningen!

2

Superkalkon eller äntligen
någon som visar
vägen och vågar
satsa? IFK Göteborgs
multivärvningar får
några matcher in på
kommande säsong
garanterat den ena
eller andra rubriken.
Något alla spelare i laget redan vet
om och präglas av.

3

Vilket stör mig mest?
Melodifestivalens dominans
på kultursidorna nu veckor
framöver eller elitseriehockeyns dominans av SVT-sporten
en tisdag? Tror det förstnämnda ändå.

