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SPORT

Emil Carnestad får
chansen mot Mora
MALMÖ

Backen Emil Carnestad imponerade under utlåningen till
Olofström och har kallats hem till Malmö
Redhawks tuffa bortamatch mot Mora i
hockeyallsvenskan.
ISHOCKEY

TV

Mora–Malmö
Viasat Hockey: kl 16.00

Malmö Redhawks jagar
en seger efter fem raka
förluster. Laget behöver
vinna mot sjätteplacerade
Mora för att inte hamna
för långt efter lagen på
förkvalserieplatserna.
– Mora kommer kriga
på i början, så det gäller

att vi är med i början och
inte släpper in mål tidigt
som senast, säger Malmötränaren Mats Lusth.
Emil Carnestad var utlånad till Olofström och
spelade i onsdags Blekingederbyt mot Mörrum i allettan.
– Han spelade inför
2 000 åskådare och i hela
tredje perioden körde han
dubbla byten. Det gick
jättebra. Han var stabil
bakåt, berättar Lusth.
Mot Mora bildar Carnestad backpar med Johan Björk.
– Emil är lugn i egen
zon och är värd en chans
till, men han behövde få
matchtid, säger Mats
Lusth.
Christer Cederlund

NOTERAT

Kärra nästa för Lugidamerna
LUND. Det är ett formstarkt Lugi som i eftermiddag
möter nykomlingen Kärra i Arenan i damernas elitserie i handboll.
Lundalaget, som slåss om tredjeplatsen, har ångat
på efter juluppehållet och tagit nio av tio poäng och
är obesegrat.
Mot Kärra får man klara sig utan Maria Adler och
Nathalie Hagman, annars är truppen intakt.
Matchen startar klockan 15.00.

Philip Nossmy vässar
formen inför inne-EM
■ FRIIDROTT. Pallasspelen

avgörs i helgen i Atleticum

MALMÖ

Malmösonen Philip
Nossmy, 30, blir ett av de
stora dragplåstren när
den årliga upplagan av
Pallasspelen arrangeras i
helgen i Atleticum.
– Det ska bli kul. Det
blir ett hyfsat startfält
med svenska mått sett,
säger 30-åringen.
Förra helgen gjorde MAI:s
häcklöpare Philip Nossmy
säsongsdebut i Växjö.
En helt klart lovande säsongsinledning då han
vann 60 meter häck på tiden 7.85.
Själv var han dock inte
speciellt nöjd.
– Nej, jag hade en del
islag på häckarna och så
kroka jag i Alexander
(Brorsson).

EM-aktuelle
häcklöparen
ARKIVBILD
Philip Nossmy.

– Nu på Pallasspelen
hoppas jag att jag kan undvika att göra samma misstag som i Växjö.
Hur ska det annars bli
att tävla på Pallasspelen?
– Jo, det ska bli kul att
tävla på hemmaplan. Startfältet är också hyfsat med
svenska mått sett.
– Men främst är jag där

för att vässa på formen och
träna på olika tekniker.
Hur känns formen?
– Den känns helt klart på
uppåtgående och fysiken
känns på topp. Jag har ju
fått möjligheten att träna
på ordentligt under vintern.
Den stora höjdpunkten
för Philip Nossmy, som i
somras blev sjua på 110
meter häck på EM i Helsingfors, blir annars inneEM i Göteborg första helgen i mars. Där han ställer

upp på 60 meter häck.
– Det ska bli riktigt häftigt att tävla i Göteborg och
få ett stort stöd av publiken.
Jag kunde ju inte vara med
när det senast var EM där
2006.
Han har också en klar
målsättning.
– Om allt flyter på så ska
jag kunna ta mig till final.
Det är det jag siktar på, förklarar 30-åringen, som tävlar i Pallasspelen under
söndagen i Atleticum.
Tommy Stambolovski

h Pallasspelen
Under den här helgen avgörs Pallasspelen i Atleticum
i Malmö.
Pallasspelen är
Sveriges största

inomhustävling för
barn, ungdomar
och seniorer.
Förutom Sverige så
kommer det även
deltagare från

Norge, Danmark
och Tyskland.
För andra gången
är tävlingen ett
samarbete mellan
IK Pallas och MAI.

Ystads IF U föll mot HK S-hof
YSTAD. Ystads IF:s utvecklingsslag hade inte förmågan att hota HK S-hof på bortaplan i handbollens division 1 södra och förlorade med 25-32.
Hemmalaget ryckte ifrån redan inledningsvis och
ledde med klart efter kvarten spelad, 11-6.
I halvid utökades ledningen till 18-11.
Ystad inledde riktigt bra i den andra halvleken och
gjorde fyra raka mål fram till 15-18. Men närmare än
så kom man aldrig.
Bäst i bortalaget var Lukas Nilsson som satte åtta
bollar.

H65 förlorade i Kristianstad
HÖÖR. H65 Höörs herrar förlorade borta mot IF Kristianstad i division 1 södra. IFK Kristianstads farmarlag ryckte i den andra halvleken och vann till slut
med 32–29 (15–15).
– Vi hade en mindre bra period där vi tog alldeles
för snabba avslut och de kontrade in mål på oss, sa
H65-tränaren Martin Håård.
Kristianstad ledde som mest med sex bollar.
– Vi tog ut målvakten och spelade sju mot sex och
kom så nära som 29–28, men vi hade inte marginalerna med oss riktigt. Vi brände några bra lägen och fick
inte heller domsluten med oss under den sista kvarten. Det var mång 50/50-situationer, sa Håård:
– Men grabbarna ska ha en eloge för att de trodde
på det när vi chansade. Sju mot sex har vi tränat på en
del och det flöt på bra.
Daniel Johansson och Emil Gullstrand gjorde nio
mål vardera för H65.
– Kristianstad hade ett klart kompetent lag med
några elitseriespelare. Vi behöver inte skämmas för
förlusten, sa Martin Håård.

Pantern vann efter straffar

Maglehem vann med 14–12 mot Brösarp i hockeyderbyt på Österlen. Om kylan håller i sig kan Brösarp, som här går till atFOTO: THOMAS PERSSON
tack, få chans till revansch.

Målrikt prestigemöte på Österlen
BRÖSARP

På Österlen drabbade
grannbyarna Brösarp
och Maglehem samman
i ett hockeyderby på
uterink i går.

MALMÖ. Daniel Andersson blev hjälte för IK Pantern

när han satte den avgörande straffen borta mot Nittorp och såg till att Malmölaget fick två poäng med
sig i fortsättningsserien i division 1. Pantern vann totalt med 4-3.

Den prestigefyllda kampen
slutade 14-12 (7-5, 5-4, 2-3)
till bortalaget Maglehem,
men håller bara minusgra-

derna i sig har Brösarp
chans att utkräva revansch
i ett returmöte.
Drygt 200 åskådare hade
samlats kring den nyspolade isen på Brösarp utomhusrink. Rökmaskin, orgelmusik, gratis blåbärssoppa och den jämna kampen på isen bidrog till het
stämning i minusgraderna.

Det är just tack vare ett par
veckors kyla och rikligt
med ideellt krafter som
hockeyderbyt på Österlen
kunde arrangeras för andra
året i rad. Annars får man
backa till 70-talet för att
hitta förlagan till byaderbyt.
Idel glada amatörer på
isen visade att det åtmin-

stone går utmärkt att göra
mål i en ganska målglad
tillställning där alltså Maglehem drog det längsta
strået.
Plusgrader och regn hotar nu Brösarps chanser till
revansch som annars är
tänkt som ett rent returmöte i Maglehem inom kort.
Malin Jansson

