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ALLSVENSKAN. Tabelljumbon förstörde festen

Elfsborgs tränare Klas Ingesson tillbaka, efter operationer av brutet
ben, inför söndagens allsvenska fotbollsmatch mellan IF Elfsborg och
FOTO: ADAM IHSE
IF Brommapojkarna på Borås Arena i Borås.

BP förstörde
Elfsborgs fest
Födelsedagskalas och fotbollsallsvenskans bästa hemmalag mot det sämsta bortalaget – men ändå ingen fest för
Elfsborg.
Brommapojkarna skrällde
till sig 2–2.
Elfsborg ﬁrade 110 år som klubb.
Bland annat genom lite större tifo
än vanligt – och en helt reklamfri
matchdräkt. Men så värst festligt var det inte. Stora delar av
läktarna gapade tomma, och det
var tyst på den regniga och kalla arenan. Bara 6 958 åskådare
kom.
Tabelljumbon Brommapojkarna tog först ledningen med
1–0 efter att Elfsborgs Henning Hauger styrde in bollen i
eget mål. BP:s Dardan Rexhepi
sprang med bollen in i straffom-

rådet och skulle precis skjuta
när Haugers brytningsförsök
gick över målvakten Kevin
Stuhr Ellegaard. Målet kom
efter 48 minuter.
I den 68:e minuten nickade
dessutom Jacob Une Larsson in
2–0 för stockholmarna.
Men Elfsborg kom ikapp.
Först reducerade Sebastian Holmén – och sedan gjorde Marcus
Rohdén 2–2 i 88:e minuten.
Noterbart är att på tränarbänken var Klas Ingesson tillbaka
igen efter mer än två månaders
frånvaro på grund av lårbensbrott. Han hyllades med stående
ovationer av publiken.
Nu väntar en intensiv matchperiod för båda lagen. Tre
matcher på en vecka – med start
på torsdag i kvalet till Europa
League. (TT)
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MOUNTAINBIKE. Landström i en klass för sig – och se hans hyllning

Ingen match
för suverän
Landström
ÖVERLÄGSEN. Johan Landström mer eller mindre lekte
hem Solstaloppet. Och en bättre
vinnare kunde heller inte arrangörerna ha tänkt sig. Landström
öste beröm över arrangemanget
och banan.
– Jag ger banan en tia av tio
möjliga – jag kommer tillbaka
nästa år.
KOMMER
TILLBAKA
”Vilken
fantastisk bana.
Det fanns
partier för
all sorts
cykling.”
Johan
Landström

Johan Landström tillhör eliten
i landsvägscykling, men varvar
sin elitkarriär med starter också i
mountainbike. Och att Landström
kan hantera en cykel också i skogsterräng och på smala grusvägar visade han den här lördagen i Karlstad.
Landström hade en plan med
sin start.
– Jag visste inte alls vad som väntade där ute i skogen. Eftersom vi
körde banan två varv hann jag kolla av en del och inför andra varvet
hade jag bestämt mig. Jag skulle
höja farten och försöka rycka i den
branta backen (Bryngfjorden).
Det lyckades, men jag vågade inte
slå av på takten någon enda gång.
Enda gången jag tittade bakåt var
strax före spurtrakan. När jag inte
såg någon då förstod jag att jag
skulle vinna.
Landström vann överlägset och

Johan Landström susar mot seger i Solstaloppet.
var smått lyrisk vad han hade upplevt under de dryga två timmar han
befann sig på cykelsadeln.
– Vilken fantastisk bana. Det
fanns partier för all sorts cykling,
både tuffa avsnitt, tekniska och lite
lättare där man kunde återhämta
sig. En toppenbana...och jag har
bestämt mig. Jag kommer tillbaka
nästa år.

10
av tio. Så
högt betyg
ger Johan
Landström
banan i Solstaloppet.

Fryksenius överraskade
Överraskningen i huvudklassen – som körde sex mil – var OK
Tyrs mountainbikecyklist Johan
Fryksenius. Han fanns med i den
tätklunga på fyra personer som
hängde ihop de fyra första milen.
När Johan Landström ryckte orkade ingen haka på.
Johan Fryksenius ﬁck sedan ge
sig i en spurtduell om andraplatsen, men en bronsplacerig i det
namnkunniga startfältet var en

MOTOR. ”Det har varit en alldeles ypperlig helg”

Fartfyllt på Hagfors Airport
Stående från vänster: Hulån Olsson, Ivan Djuric, Kaj Nordin, Leif Olsson, Fredrik Eriksson, Fredrik Skoog, Magnus Nygren.
Sittande från vänster: Dan Fröberg, Calle Berglund, Ola Fredriksson,
Christian Berglund, Jonas Frögren, Marcus Bergwall. FOTO: FORSHAGA IF

Hockeylaget vann över kändisarna
Forshaga Hockey slog kändislaget med 1–0 i helgens
tillsällning i Forshaga.
Under den gångna helgen avgjordes en veteranturnering i fotboll, kallad Hemvändardagen,
på Ängevi i Forshaga. Efter halva
dagen avbröts turneringen för
match mellan ett kändislag och
Forshaga Hockey. Inför runt 300
åskådare vann hockeylaget med

1–0, efter att Robin Forslund gjort
matchens enda mål.
I kändislaget ingick bland annat proﬁler som Christian Berglund, Jonas Frögren, Magnus Nygren och Marcus Bergwall.
Själva veteranturneringen
vanns på damsidan av Deje IK
och på herrsidan av IFK Munkfors.

Richard Hall

Swedish Hot Rod Association
(SHRA) Karlstad fortsätter
med sin succétävling Hagfors
open.
Helgen bjöd på ﬁnt väder
och härlig körning.
– Det har varit en alldeles ypperlig helg, säger Hans Stenerlöv som är med och arrangerar
tävlingen.
Flygplatsen i Råda stod som skådeplats för Hagfors open ytterligare
ett år när Svealands dragracingcup kom på besök. Totalt har 80
ekipage tävlat under fredagen och
lördagen i åtta olika klasser.
Arrangörsklubben hade en hemmaåkare som segrare i klassen heavy, nämligen Thomas Stomberg.

POLITIKERRACE

Det var lite
mer som en
skön grej.”

”

Hans Sternerlöv
Även om det endast blev en
enda hemmaframgång ur tävlingssynpunkt, stod SHRA för en
fullpoängare när det kom till arrangemanget.

Bra arrangemang
– Dragracingen har som sport haft
ett tufft mellanår där många klubbar har fått ställa in tävlingar på
grund av dåligt intresse, något som

Åsa Johansson ställdes mot Mikael
Dalqvist i ett politikerrace där det
tillträdande kommunalrådet Åsa
segrade med 3–0.
helt gått oss obemärkt förbi. Jag tror
att det beror på att vi skapat oss ett
fruktansvärt bra rykte där alla inblandade lämnar tävlingen med ett
leende på läpparna, säger Hans.
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LÄTT SEGER.

Johan Landström
åker över mållinjen som en glad och överFOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ
lägsen vinnare.

Tony Martin.
FOTO:CHRISTOPHE ENA/TT

Tysk seger efter
solouppvisning
CYKEL. Tony Martin vann
den nionde etappen i Tour de
France. Den tyske tempospecialisten ryckte från utbrytarpartnern Alessandro De Marchi
och cyklade sedan ensam i 60
av 170 kilometer mellan Gérardmer och Mulhouse. Han tar
därmed över bergströjan från
Blel Kadri.
Segern innebär den femte
tyska i årets Tour de France.
Schweizaren Fabian Cancellara gled in som tvåa i spetsen
av den 20 man stora jagande
klungan, 2.45 bakom Martin.
Där fanns även fransmannen
Tony Galoppin, som tar över
den gula ledartröjan från italienaren Vincenzo Nibali med 1.34
minuters marginal. (TT)

Carl Johan Lövenhamn gjorde sig
själv till favorit på korta banan – och
lyckades.
stor framgång.
– Jag är nöjd, det måste jag vara,
säger Fryksenius.
Nästa stora utmaning för
29-åringen blir nästa helgs SM i
Jönköping.
– Dit åker jag mest för att se och
lära, säger han blygsamt.

Segrade som planerat
Kortvarianten av Solstaloppet (30
kilometer) vanns av Carl Johan
Lövenhamn, tävlande för OK Tyr.
Helt enligt hans egen plan.
– Det här var min tredje start i
det här loppet. Första året bröt jag
och i fjol var jag tvåa. I år ﬁck jag till
det jag var ute efter.
Totalt kom 359 cyklister till
start, vilket är rekord. Men arrangörerna vill nå en ännu högre siffra
och nästa mål är satt till 500.
Varför inte och redan nästa år.
Årets segrare Johan Landström har
redan gett tävlingen bästa tänkbara reklam vilket arrangörerna borde dra nytta av i marknadsföringen
inför 2015 års upplaga.

Vos vann Girot –
Johansson tia
CYKEL. Brittiskan Emma
Pooley upprepade lördagens
bedrift och vann även den sista
etappen i damernas största
cykellopp Giro d’Italia. Hon
cyklade ohotad över mållinjen
i den drygt 80 kilometer långa
etappen.
Men nederländska superstjärnan Marianne Vos, som
kom trea på söndagen, ﬁck
jubla över totalvinsten. Hon
vann Girot för tredje gången i
karriären.
Stallkamraterna Pauline
Ferrand-Prevot och Anna van
der Breggen kom tvåa och trea.
Emma Johansson kom elva
i etappen och tia totalt, 8.36
efter Vos.
”Sagt och gjort! Åker äntligen
hem. Tack för tio dagar av jättebra tävlande med Oricas tjejer
och personal. På återseende”,
skriver svenskan på sitt Twitterkonto.(TT)

Kenneth Olsson
054-19 97 25
kenneth.olsson@
nwt.se

Menning kunde
inte försvara titeln
KANOT. Det blev inga svenska

Anders Eriksson tävlar här med sin bil i heavy klassen.
Tävlingen bjöd på ett litet annorlunda jippo – nämligen ett politikerrace.
Ett avgående kommunalråd
ställdes mot ett nyblivet i detta politikerrace. Mikael Dalqvist mot Åsa
Johansson i tre race. Enhällig segrare blev det tillträdande kommunal-

rådet Åsa efter segersiffrorna 3–0.
– Det var lite mer som en skön
grej som jag tror har varit väldigt
uppskattat, säger Hans.

Markus Höijer
054 - 19 90 00
sporten@nwt.se

Rökigt värre här när Mårten Johansson drog iväg från startlinjen.
FOTO: OLLE PERSSON

medaljer i kanot-EM under
söndagen. Peter Menning,
som kom till tävlingarna i
Brandenburg, Tyskland, som
regerande Europa- och världsmästare på K1 200 meter ﬁck
nöja sig med en femteplats i
ﬁnalen. Serben Marko Dragosavljevic tog guld. Menning
hade 15 hundradelar upp till
prispallen.
Erik Svensson och Christian
Svanqvist i K2 200 meter slutade åtta och näst sist i ﬁnalen,
nära en och en halv sekund
efter den segrande tyska kanoten. (TT)

