
SKÅNSKA DAGBLADET ■ FREDAG 25 JANUARI 2013 B13

SPORT 
Box 165, 201 21 Malmö, fax 040-704 45, e-post: sporten@skd.se. Sportchef: Artur G Bliding, Medarbetare: Ola Axelsson, Christer Cederlund, Elisabeth Lindbäck, Jonny Nilsson, Malin Rimfors, Ole Törner.

MALMÖ
Magnus Eriksson har
precis dragit på sig
MFF-tröjan. När Skåns-
kan bjöd in till chatt
med läsarna avslöjade
nyförvärvet såväl bus
som sina lärdomar från
Gent. 

Du har själv nämnt att du
är lite av en buse i
omklädningsrummet. Kan
du tänka dig att dra igång
ett vad om att alla med
långt hår och hårband ska
skaffa samma snygga frilla
som dig när vi vinner SM-
guld? 

TWP

Svar: Haha tror att det
blir svårt att få igenom ef-
tersom jag snart inte har
nåt hår kvar. Men jag ska
försöka få med Friberg
och Dardan på det. 

Varför tror du att du skall
lyckas i MFF, när det blev
flopp i Gent? 

Göran

Svar: Därför att jag vet att
jag är en bra fotbollsspela-
re och min revanschlust

är enorm. Jag fick aldrig
chansen i Gent, vilket jag
hoppas jag kan få här. Och
bevisa det för alla som
tvivlar! MFF är enligt min
mening Sverige bästa
klubb! 

Om du hade fått välja att
själv värva tre spelare till
dagens MFF, vilka hade du
valt? 

Nicklas

Svar: Då skulle jag värva
Ibrahimovic, Sneijder och
Thiago Silva. Där drömde
jag iväg lite. 

Har du något smeknamn
och isåfall, vilket? På Him-
melrikets forum kallas du
för Pange-Mange för ditt
fina skott, låter det bra? 

Sky Blue

Svar: Pange-Mange gillar
jag så fortsätt med det.
Tidigare har det varit Bus-
mange för mina små trick i
omklädningsrummet. 

Vilket är ditt bästa bus
hittills i omklädningsrum-
met?

Lazze

Svar: Det var när jag änd-
ra numret på en i lagets
mobil så det blev mitt nr
men på hans display så
dök tränarens nr upp. Se-
dan skickade vi massa sms
och han satt inte lugnt i
båten då kan jag säga ...

Känner du att du kan
förbättra något? 

South

Svar: Jag skulle behöva
förbättra min maxfart un-
der en längre sträcka. Att
behålla din maxfart under
längre löpmeter. Och det
kommer jag träna på un-
der försäsongen. 

Är det något som du kan
peka på att du tar med dig
tillbaka från Gent?

Morgan Homsö

Svar: Absolut! Det är klart
tuffare därute. Men något
jag lärde mig var att alltid
stå upp för mig själv. 
Inte låta de andra driva,
skoja om dig osv. Stå upp
för den du är så förtjänar
du din respekt. Det är så-
dant som är viktigt på pla-
nen också, att visa attityd.

Dock inte genom att
snacka skit och spela fult. 

MFF hade många straff-
läggare förra året och mis-
sade en hel del. Är du en
kandidat? 

Klas

Svar: Jag var straffskytt i
ÅFF och Väsby. Har inte
missat en straff i seriesys-
temet så hoppas jag kan få
göra det. 

Hur står sig MFF jmfört
med Gent när det kommer
till träningsfaciliteter, antal
tränare, etc? 

Okean Elzy

Svar: Nere i Belgien var
det mer en mentalitet i stil
med: KÖR KÖR KÖR!
Inte så mycket struktur i
träning, däremot skulle vi
träna mycket och hårt vil-
ket jag tycker är helt galet. 
Faciliteterna var som här,
bra anläggning och både
plastgräs, gym och gräs. 

”Jag är bra och min
revanschlust enorm”
■ FOTBOLL. MFF:s Magnus Eriksson chattade med läsarna

HÖÖR
H65 har ingen ny fräsch
hall att erbjuda Team
Eslöv.

Däremot en hel del
blod, svett och tårar i
derbyt i Björkvikshal-
len. Teamet oroas dock
mer av sjukdom hos tre
nyckelspelare.

När de bägge tränarna Nik-
las Harris och Team Eslöv
ska lyfta fram motståndets
starkaste sidor så handlar
det om erfarenhet och ru-
tin.

– Team Eslöv är ett av
elitseriens bästa lag på
pappret. De har så mycket
erfarenhet i sitt lag nu med
många spelare som gjort
flera säsonger i elitserien,
säger Niklas Harris.

– H65 har massor av ru-
tin, sju spelare som är föd-
da på 80-talet, så de är
mycket mer rutinerade än
oss, kontrar Ola Olsson.

Vem som ska visa sig
mest erfaret och klokast
när det väl blir match åter-
står att se. Men tabelläget
skvallrar om två jämna lag.

– Men ett derby kan bli
hur som helst. Tjejerna
känner varandra, lunchar
ihop och möts i tränings-
matcher. Det görsitt till, sä-
ger Harris.

Team Eslöv kommer från
ett oavgjort derby mot Lu-
gi och lämnar sin nya frä-
scha hall för mer “erfarna”
Björkvikshallen.

– Inte så mycket sprillans
nytt men fullt ös och blod,
svett och tårar, lovar Har-
ris.

– Allt annat än Plasthal-
len är bra. Dessutom kom-
mer det bli härlig stämning,
säger Ola Olsson.

Medan Harris matchar
full trupp finns viss oro i
Team Eslöv kring tre nyck-

elspelare som dragits med
sjukdom i veckan och vän-
tar intill matchdagen med
besked. Ida Kellokoski
Adamsson, Lina Olsson
och Johanna Blom gjorde
veckans första träning i går
och osäkra kort. Rebecca
Hejjel är sjuk och inte till-
gänglig för spel.

Malin Rimfors

Sjukdom stör Eslöv inför H65-derbyt

Johanna Blom är ett av tre frågetecken på grunbd av sjukdom inför kvällens derby mot H65.
ARKIVBILD

ÄNGELHOLM
Rögle har bytt identi-
tet. 

Laget är inte längre
elitseriens jumbo. 3–2-
segern efter straffar
hemma mot Linköping
lyfte Ängelholmslaget
förbi Timrå i tabellen.

Juhamatti Aaltonens is-
kalla straff gav mer än en
extrapoäng till Rögle. 

Den innebar även att
laget för första gången se-
dan i höstas inte ligger sist
i elitserien. Det som såg så
tröstlöst ut före nyår ver-
kar plötsligt möjligt för
Ängelholmslaget – att
slippa kvalserien i vår.

Rögle satte tryck på
Linköping direkt och Ri-
chard Lintner sköt 1–0 i
powerplay innan mat-
chen ens var två minuter
gammal. Rögledominan-
sen levde vidare ett tag
men utnyttjades inte av

hemmalaget. I stället kvit-
terade elitseriens skytte-
kung Carl Söderberg i po-
werplay tio minuter sena-
re, hans 26:e mål den här
säsongen. 

Efter sitt tidiga led-
ningsmål fickRögle chan-
sen i powerplay ytterliga-
re fem gånger i de första
två perioderna utan att
lyckas överlista Christian
Engstrand i gästernas
mål. 

LHC behövde ”bara” tre
numerära överlägen på
sig efter sin kvittering för
att ledningen, Sebastian
Karlsson med drygt fyra
minuter kvar av period
nummer två. 

Närmare sex minuter in
i tredje lossnade det dock
för Rögle när Mathias
Tjärnqvist kvitterade till
2–2 – i powerplay – och
bäddade för en ny serie-
position för sitt lag, som
nästjumbo. (TT)

Rögle lämnade
jumboplatsen

BRÖSARP
Malmö Redhawks och
Rögle har inte kunnat
bjuda skånska hockey-
derbyn denna säsong.

I deras ställe ryker
två konkurrerande by-
ar på Österlen ihop i
kväll i ett derby på
uterink.

Innan det prestigefyllda
hockeyderbyt mellan by-
arna Brösarp och Magle-
hem i östra Skåne i kväll
inleds den fullspäckade
vinterhelgen med en kor-
tareversion avVasaloppet
för Brösarps skolelever. 

Sedan är det alltså dags
för grannbyarna att drab-
ba samman för andra året
i rad på uterinken i Brö-
sarp. Maglehem har re-
vansch att utkräva. 

Lördag förmiddag fylls
samma is med barn i åld-
rarna 6 till 12 år som bju-
dits in till hockeyskola
sponsrat av Tre Kronor.
För den som vill byta is
mot snö finns i stället
Österlenmästerskapet i
längdskidorsom arrange-
ras avAndrarums IFi Skå-
ne-Tranås. 

Malin Rimfors

Vinterhelg inleds
med hockeyderby

VI SKA INTE HÅLLA PÅ
OCH ÄNDRA KURS NU
OCH SPARKA FOLK.

Brösarp mot Maglehem i derbyt från  fjol. FOTO: PRIVAT

Malmö Redhawks sportchef Patrik Sylvegård om kraven på
nyförvärv efter fem raka förluster. Läs mer på Elisabeth Lind-
bäcks Redhawksblogg: blogg.skanskan.se/redhawks

Läs hela chatten med Magnus
Eriksson på skanskan.se/sport

Hela chatten


