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Monza-debut för Eriksson
MONZA, ITALIEN. Säsongens högsta toppfartsno-

teringar och ett varv som till 80 procent spenderas på full gas. Det är vad som väntar Jimmy
Eriksson från Tomelilla när han denna helg
debuterar på italienska Autodromo Nazionale
Monza. Det är årets näst sista deltävling i GP3
Series som ska köras. Trots snart fem kompletta
säsonger i internationell formelbilsracing har
den 22-årige skåningen nämligen aldrig tidigare
satt sin fot på Monza. Det kommer att gå undan.
Eriksson väntas nå en toppfart på runt 300 km/h
längs Monzas långa raksträckor.
– Det här är en helg jag har sett mycket fram
emot i år, säger Jimmy Eriksson.
– Det finns en mystik runt Monza som man på
något sätt alltid har velat uppleva på plats. Nu får
jag äntligen chansen att göra det.

Skåne storföll i TV-pucken
MALMÖ. De många utvisningarna kom att bli Skå-

nes fall i öppningsmatchen av klassiska TV-pucken där Västergötland vann klart, 7–3 (3–2, 4–1).
Efter den lovande skånska starten i Tranås,
med både 1–0 och 2–1, kunde Västergötland relativit enkelt vända på tillställningen.
Skåne drabbades av inte mindre än nio (!) utvisningar och fyra av dessa utnyttjade motståndarlaget till att sätta pucken i mål.
I dag möter man Småland Gul och Örebro.

Drömstart räckte
inte för Eslövs AI
■■  BORDTENNIS.

Bara Robert Svensson tog match – och set...

ESLÖV

Det började på bästa
tänkbara sätt. Robert
Svensson fäste Bastian Stegers skalp i
bältet och gav Eslövs
AI ledningen med 1-0 i
fredagskvällens Champions League-premiär
på bortabord i Tyskland
mot Saarbrücken.

bordtennis

CHAMPIONS LEAGUE

Saarbrücken–Eslövs AI

3–1

Roligare än så blev det inte.
EAI tog inte ens set i de tre

följande singlarna och föll
med 1-3.

– Det är väl bara att kon-

statera att vi har en till nivå
upp till de här spelarna. De
ligger ju alla kring 30-40:e
plats på världsrankingen,
sa Eslövs AI-tränaren Peter
”Pidde” Andersson.
Dock visade Eslövs hemvändare från Tyskland, Robert Svensson, högsta klass
i öppningsmatchen mot
Saarbrückens etta Bastian
Steger, just nu rankad 29:a
i världen. Svensson fäste
Stegers skalp i bältet efter

en tajt femsetare (9-11, 11-8,
11-6, 4-11, 11-9).
– Riktigt bra gjort. Robban stod upp bra i sin
backhand. Och forehand
brukar stämma. Då är han
tung att möta. Hög kvalitet, berömde Pidde.

I samma stund som Rob-

ban Svensson avgjorde på
sin tredje matchboll tog
också det roliga slut för
EAI den här fredagsaftonen. 1-0 förvandlades till
1-3 sedan Mattias Översjö misslyckats att ta set
mot både Bojan Tokic (6-

11, 2-11, 8-11) och Bastian
Steger (4-11, 9-11, 5-11) och
Kasper Sternberg kammat
noll mot Tiago Apolonia
(9-11, 9-11, 4-11).
– Översjös motståndare stod upp oerhört bra i
backhand-backhand-spelet och de hade bra returer på hans servar. Kasper
skulle definitivt ha tagit set.
Det borde ha stått minst
1-1 när det var 0-2. Sedan
rann det tredje setet iväg,
jonny nilsson text
jonny.nilsson@skd.se
0704-14 25 34

Boulekval i Rövarekulan

Skånska medaljer på JSM och RM

MELLANSKÅNE. Bouleklubben Rövarekulan ar-

VÄSTERÅS

rangerar denna helg en stortävling på banorna
i Rövarekulan mellan Rolsberga och Löberöd.
Såväl lördag som söndag blir det spel mellan
klockan 9.30-16.30. På schemat står det Södra
Elitseriekvalet med kval till division 1 södra och
division 2 södra samt Södra Veteranelitkvalet. Till
Rövarkulan beräknas runt 150 spelare komma.

Elitserietest för Ystads IF
YSTAD. Bara lite drygt två veckor före sin seriepremiärmatch mot HK Malmö testar Ystads IF i
eftermiddag, med avkast klockan 14 i Österporthallen, elitseriemusklerna i en träningsmatch
mot Redbergslids IK. Göteborgslaget har sedan
förra säsongen tappat fem spelare som då hade
mycket speltid. Å andra sidan har dubbelt så
många plockats in, däribland Charlie Sjöstrand
och Tony Heeringson.

YIF:are i kamp på 80 meter
YSTAD. Två av Ystads IF:s unga friidrottstalanger,
Anja Olsson och Bimo Soenarso, har blivit uttagna till tävlingen ”Skånes snabbaste 12-åring”
på 80 meter, som avgörs den här helgen i Lund i
samband med Sydsvenska Ungdomsspelen.
Bimo toppar den skånska statistiken med sitt
nyligen satta personliga rekord på 10,91 från DN
Galan Youth i Stockholm. Anja är inte många
hundradelar efter sina framförvarande konkurrenter. Det skiljer totalt sju hundradelar mellan
tvåan och sexan på tjejernas lista. Södra Sandby
IF-tjejen Malin Nilsson går in i tävlingen på bästa
tid, 11.30. Med sina 11.53 har Anja femte bästa
anmälningstid.

YIF-friidrottarna Bimo Soenarso och Anja Olsson vill
gärna bli Skånes snabbaste 12-åring på pojk- respekFoto: Siri Lindvall
tive flicksidan. 

Skånes Skyttesportförbunds deltagare lät
höra tala om sig i den
gångna helgens juniorSM och RM i gevärsskytte i Västerås.
Mattias Jogmark, Falsterbo-Vellinge, blev svensk
juniormästare i korthåll
ställningar.
Trots en besvärande vind
sköt Mattias utmärkta 193
poäng i grundomgången
och han fortsatte i samma
stil i finalen med 135 poäng. Han slutade därmed
på 328 poäng, fyra mer än
tvåan Erik Sundquist, Berga. Andreas Christensson,
Falsterbo-Vellinge,
kom

sjua i finalen. Mattias tog
dessutom två lagguld.
Han ingick i det vinnade
Skånelaget tillsammans Andreas Christensson, Johanna Klemmedsson, Timmy
Jerlström och Sarah Nilsson samt i föreningslagtävlingen med klubbkompisen
Andreas Christensson.

I JSM korthåll liggande

sköt Mattias Jogmark till
sig bronset efter 194 poäng
i grundomgången och 146
poäng i finalen. Ystads Sarah Nilsson var en poäng
efter Mattias och slutade
femma.
Skånelaget (Mattias Jogmark, Andreas Christensson, Johanna Klemmeds-

son, Timmy Jerlström och
Sarah Nilsson) blev tvåa
efter Småland.

Falsterbo-Vellinge blev

återigen bästa föreningslaget från Skåne och slutade
på fjärde plats med Mattias Jogmark och Andreas
Christensson i laget. RMskytten Henrik Bengtsson,
Svedala-Börringe, tog en
silverplats i korthåll liggande på 340 poäng, en
efter segrande Elin Åhlin,
Bälgviken.
Sofia Åkesson från Lomma var ytterligare en poäng
efter och blev sexa.
I korthåll fält bärgade
Sofia Åkesson hem Skånes
första medalj, ett brons i

RM-klassen. I 300 meter
liggande JSM blev Oscar
Klemmedsson, Christianstad fyra på 336 poäng och
i RM blev Henrik Bengtsson, Lomm, femma på 339
poäng.

I 300 meter ställningar

blev det en femteplats i
RM Linn Holgersson från
Öved-Östraby.
Christianstad
Skyttesällskap med Andreas
Christensson och Oscar
Klemmedsson kom tvåa i
300 meter ställningar och
femma i 300 meter liggande. Nästa år arrangerar
Christianstads Skyttesällskap JSM och RM i gevärsskytte.

Brösarp får hjälp
av NHL-stjärnor
BRÖSARP

Vad har Henrik Zetterberg, Tre kronor och
lilla Brösarp gemensamt?
Jo, i ett försök att rusta
upp en av Sydsveriges sista
uterinkar, belägen i just
Brösarp, får den otippade
hockeybyn på Österlen
draghjälp från självaste
ishockeylandslaget. Den
NHL-späckade OS-truppen 2014, med Henrik Zetterberg och landslagskompisarna Niklas Kronvall
och Henrik Lundqvist i
spetsen, har signerat en Tre
kronor-tröja i ett försök att

hjälpa byn att få in pengar
för att rusta upp Brösarps
ishockeyrink. Tröjan lottas ut på Brösarpsdagen
i morgon, söndagen den
8 september, genom att
skjuta mål i ett hockeymål.
Tröjan signerades på
deras läger inför OS som
var i Stockholm för ett par
veckor sedan och har fixats
till Brösarp av landslagets
psykologiske tränare, som
råkar bo utanför Brösarp.
Dessutom har flera i laget lovat att ge ytterligare
draghjälp till uterinken genom att dyka upp i vinter
när det vankas hockeyderby igen.

Dragkamp om den av flera NHL-stjärnor signerade Tre kronor-tröjan. Med lite tur kan den komma att bli antingen Leo
Rimfors (till vänster) och Inez Östergårds. Tröjan lottas
Foto: Privat
nämligen ut i morgon under Brösarpsdagen. 

