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SPORT

Eslövs HF enkelt vidare i SM
■ HANDBOLL. Målvakten

Isak Grundström storspelade på hemmaplan
h Så här gick det i helgens USM-spel

ESLÖV

Eslövs HF:s P98 pallade
för favorittrycket hemma i nya Eslövshallen
och är framme i det fjärde steget i ungdoms-SM
för pojkar B.
– Jag hoppas att vi får
en lätt grupp, sa målvakten Isak Grundström.
Den 14-årige Eslövs HFmålvakten storspelade under steg 3 och fick ta emot
många applåder av en förtjust publik.
I den allra sista matchen
släppte han bara elva bollar
förbi sig då EHF körde över
Borås HK 84 med 25-11 (!).
– Det gick bra, men jag
hade god hjälp av försvaret,
konstaterade Isak Grundström en aning blygsamt.
Trots epitetet, “matchens
lirare”, tyckte han att insatsen i gruppöppningen, 21-15
mot Lugi, var bättre.
– Då släppte jag inte in ett
enda mål på tio minuter i
andra halvlek och gjorde
min bästa match på länge.

Eslövsklubben fick en
oväntat enkel resa fram till
gruppseger. Lugi, som skulle ha varit den på förhand
tuffaste uppgiften, besegrades av bara farten.
De andra motståndarna,
Torslanda AIK och Borås
HK 84, höll inte alls måttet.
– Vi tränar hårt, tre-fyra
gånger i veckan och mycket
fys. Det gerresultat och vi är

Dragan Andrejic, tränare i Eslövs HF, och målvakten Isak Grundström var på strålande humör efter att P98-laget avancerat till steg 4 i ungdoms-SM för pojkar B. FOTO: MICHAEL LINDHOLM

starkare än de andra lagen,
betonade Grundström som
egentligen inte är förstavalet
på målvaktsposten.
Tränare Dragan Andrejic
förklarar.
– Jacob Linder, som ärvidare med Skånelaget, ärsjuk
och därför var det starkt av
Isak att komma in och ta det
här ansvaret.
Så Jacob är snäppet
vassare?
– De är lika bra, men han
har kommit lite längre i utvecklingen. Samtidigt har

Isak gjort det jättebra under
helgen och visat att han vill ta
förstaplatsen, sa Dragan Andrejic.
– Det finns ingenting
bättre än att ha två bra målvakter i ett lag.
Och fortsättningen i
SM? Nu väntar steg 4 den
9 till 10 mars.
– Vi hoppas få arrangemanget i den här fina arenan igen. Då har vi stora
chanser att gå till det femte
steget.
Dragan Andrejic räknar

dock med att det blir betydligt tuffare.
– I steg 4 finns det inga
lätta matcher. Jag har varit
med tidigare och det är små
marginaler som avgör det
hela, men vi kommeratt förbereda oss bra och förbättra
de svagheter som vi har.
– Förhoppningsvis är
också alla friska.

MICHAEL LINDHOLM text
michael.lindholm@skd.se
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Pojkar B, grupp 11:
IFK Kristianstad-HK
Ankaret 16–18, Ankaret-HK Country
18–15, Önnereds
HK-Ankaret 26–20.
Ankaret utslaget.
Grupp 12: HK Guldkroken Hjo-Bjärreds HK 16–32,
Bjärred-IK Baltichov
23–14, Halmstads
HP IF-Bjärred
22–21. Bjärred vidare som grupptvåa.
Grupp 13: Hultsfreds HF-H65 Höör
12–15, OV Helsingborg-H65 Höör
20–22, H65 HöörTorslanda HK
15–28. H65 Höör vidare som grupptvåa. Grupp 14: Hästö IF-H43 13–28, IK
Sävehof-Staffanstorps HK 28–12,
Staffanstorp-H43
10–21, H43-IK Sävehof 24–21, Hästö
IF-Staffanstorp 1917. H43 vidare som
gruppetta, Staffanstorp utslaget.
Grupp 15: Eslövs
HF-Lugi HF 21–15,
Eslöv-Torslanda
AIK 26–17, Borås
HK 84-Lugi 8–29,
Lugi-Torslanda
22–12, Eslöv-Borås
25–11. Eslövs HF vidare som gruppetta

och Lugi som tvåa.
Grupp 16: Ystads
IF-HK Farmen
25–12, Ystads IFAlingsås HK 33–18,
HP Nissan-HK Farmen 13–31, HK Farmen-Alingsås HK
26–22, Ystads IFHP Nissan 41–12.
Ystads IF vidare
som gruppetta och
Farmen som tvåa.
Flickor B, grupp 9:
Eslövs IK-HK Farmen 21–11, BK HeidEslövs IK 23–11, HK
Farmen-KFUM IK
Ulricehamn 9–18,
KFUM UlricehamnEslövs IK 6–20, BK
Heid-HK Farmen
25–7. Eslövs IK vidare som grupptvåa,
Farmen utslaget.
Grupp 10: H43-HK
Malmö 13–9, Kvinnliga IK Sport-H43
13–13, HK MalmöKärra HF 16–16,
Kärra HF-H43
11–14, Kvinnliga IK
Sport-HK Malmö
23–13. H43 vidare
som gruppetta, HK
Malmö utslaget.
Grupp 11: Halmstads HP IF-HF Eslövstjejerna 25–21,
HK Lidköping-IK
Pandora 16–5, IK
Pandora-HF Eslövstjejerna 16–16,

HF EslövstjejernaHK Lidköping 10–21,
Halmstads HP IF-IK
Pandora 23–9. Eslövstjejerna och
Pandora utslagna.
Grupp 13: H78 Sölvesborg-Kävlinge
HK 15–13, HK Aranäs-Lödde Vikings
HK 9–10, Lödde Viking HK-Kävlinge
HK 13–5, Kävlinge
HK-HK Aranäs
17–14, H78 Sölvesborg-Lödde Vikings
HK 12–12. Lödde Vikings HK vidare
som gruppetta, HK
Aranäs och Kävlinge HK utslagna.
Grupp 14: Dalhems
IF-Åhus Handboll
21–22, Dalhems IFHK S-hof 17–11, Dalhems IF-HK Varberg 15–19. Dalhems IF utslaget.
Grupp 15: HK Ankaret-Hästö IF
14–10, HK AnkaretIK Sävehof 7–20,
HK Ankaret-Torslanda HK 9–15. HK
Ankaret utslaget.
Grupp 16: Vinslövs
HK-Trelleborgs HBK
15–12, IK BaltichovTrelleborgs HBK
18–16, Trelleborgs
HBK-415 Östra Göteborg 18–17. Trelleborgs HBK utslaget.

MALIN UNDRAR...

Varför sumpa skånska hockeystjärnor?
Vad hade fotbollen varit utan alla öppna
tillgängliga ytor som lockar till spontant
spel? Nästan ingenting. Det är ju knappast
så att Zlatan blev den fotbollsspelare han
är tack vare Malmö Stadion. Nej, dit kom
han först efter åratal av spel på sin bakgård
i Rosengård. Skånska fotbollsstjärnor har
vi inga problem att fostra. Skånska
hockeystjärnor är desto svårare. Det finns
alldeles för få isytor som barn kan åka på.
Malmö Arena skapar knappast nya skridskogenerationer; dit kommer man först efter att ha ägnat flera år åt styrda hockeyträningar. Då krävs i regel en förälder eller kompis som aktivt introducerat en till
sporten.
Jag vill bjuda in fler. Nya skridskogenerationer skapas snarare på den typen av is
som vi har i min hemby Brösarp i östra Skåne. Där fylls uterinken av skolbarnen på
rasterna och under helgerna reser familjer
från hela sydöstra Skåne hit. Tyvärr gäller
det bara under de veckor som det finns minusgrader, eftersom kommunen ännu inte
insett värdet av att satsa på konstfruset. Nu
väntar plusgrader och vår is smälter.
En pappa från Örnsköldsvik som besök-

Grannbyarna Maglehem och Brösarp drabbade i fredags samFOTO: THOMAS PERSSON/ARKIV
man i ett hockeyderby på Österlen.

te vår uterink pratade med drömsk blick
om sin hemstad – där finns fem konstfrusna isar spridda bland invånarna. Är det
en slump att Peter Forsberg, Markus Näslund, Niklas Sundström, och tvillingarna
Daniel and Henrik Sedin fostrats i denna
miljö? Naturligtvis inte.

Ska Skåne nöja sig med att fostra handbolls- och fotbollspelare? Nej, det vore
idiotiskt. Varför inte utnyttja hela landets
potential av hockeytalang. Men då får inte
Skåne ha så få konstfrusna uterinkar och is-

ZLATAN KOM DIT
FÖRST EFTER ÅRATAL AV SPEL PÅ SIN
BAKGÅRD.

hallar. Drar man ett streck
diagonalt mellan Smygehamn och Åhus så finns
inte en enda is som tål
plusgrader på den östra
sidan. Den västra sidan
har knappt uteisar de heller. Sådant har inte
svensk hockey råd
med.
Malin Rimfors
malin.rimfors@skd.se
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På tal om
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Stackars Julia Svan.

is, så är
det ju knappast
bara hockeystjärnor vi kan
fostra.
Konståkning,
bandy, ringette
och curling får
också ett uppsving. Systrarna
Helgesson
hade inte nosat
på EM-medaljer nu i helgen Viktoria Helgesson.
FOTO: SCANPIX/ARKIV
utan Tibros
ishall.
Hennes stafettlag tog JVMguld och hon får i stort sett ensam
bära den framgången på sina axlar
- tack vare pappa Gunde. Kan inte
tjejen få utvecklas i fred?
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Det gläder mig att Petter
Hansson ska träna Sirius i
division 1. Inte för att jag gillar
Sirius eller drömmer om fler
”bröta-in-bollen”- mål utan
för att för få spelare väljer att
gå vidare till att bli tränare.

