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SPORTEN

Anders lovar ta emot 
med varma servetter
BANDY: ELITSERIEN

Kylan har dragit förbi Kalix, 
och den uppskjutna matchen 
mot IFK Vänersborg kan äntli-
gen bli av.  
I kväll smygstartar elitserien 
på nytt.

Kalix-mittfältaren Anders Eng-
lund, med fyra säsonger i den blå-
vita dressen bakom sig, flyttade i 
oktober hem till Kalix igen.

Han kommer närmast från spel i 
Blåsut, men har ett förflutet i både 
Gripen och framför allt i kvällens 
motståndare: IFK Vänersborg.

– Det är så klart mest speciellt 
att möta IFK. Jag har fortfarande 
många vänner kvar där nere, säger 
Anders Englund.

Efter två säsonger i allsvenskan 
kan man tycka att spel i högsta  
serien borde vara en omställning 
för 31-åringen.

– Ja, lite så är det så klart. Men 
samtidigt är grundtanken och 
spelidén lättare att förhålla sig till 
i elitserien än allsvenskan.

MATCHEN SKULLE EGENTLIGEN ha 
spelats i januari, men då satte  
kylan stopp, och temperaturen 
sjönk till 23 minusgrader.

Prognosen för onsdag i skrivande 
stund ligger runt nollan, och fullt 
spelbar is.

Kalix säsong har varit upp och 
ner. Laget är fast på kvalplats, fyra 
poäng upp till säker mark med en 

match mindre spelad än Kungälv 
närmast över strecket. 

Varje tvåpoängare är alltså ytterst 
nödvändig under sluttampen.

– Självklart har vi en ambitions-
nivå som är högre än vad tabellen 
visar. Sett till våra prestationer 
borde vi vara högre upp, men sam-

tidigt ljuger aldrig en tabell.
Men respekten för kvällens  

bortalag finns där, trots tabelläget.
– För vinst krävs det att vi spelar 

på topp, och att IFK inte gör det.

ANTHON ERIKSSON
0520-42 26 41 anthon.eriksson@ttela.se

Bild: ANDREAS SANDSTRÖM

TILLBAKA. Efter flera säsonger på flykt återfinns Anders Englund numera  
i Kalix. I kväll ställs han mot kompisarna i IFK Vänersborg.

Medaljregn över SKT-
skrinnarna i Uppsala
SKRIDSKO: SM

Ungdomarna i Skridskoklubben 
Trollhättan fortsätter att ta för 
sig på isovalerna.  
Facit från senaste SM-tävling-
arna: Sex guld och tre silver.

Studenternas IP i Uppsala må 
vara mest känt för SM-finaler i 
bandy, men förknippas nu även 
med framgångar för SKT.

Den gångna helgen avgjordes 
både ungdoms-SM och juniorernas 
sprint-SM, med stora framgångar 
för trollhätte-skrinnarna.

Först ut var Albin Ekensskär, 14, 
som i USM krossade allt motstånd 
i klassen 13-14 år. 

Albin vann samtliga distanser 
enligt följande (inom parentes dif-
ferensen till tvåan):

... 500 meter: 44,20 (3,72).

... 1000 meter: 1.29,89 (8,38).

... 1500 meter: 2.21,22 (15,65).
Marginaler som sammanfattas 

bäst i ett enda ord: 
Överlägsen!

DÄREMOT VAR DET betydligt jäm-
nare i juniorernas sprint-SM mel-
lan Wilhelm Ekensskär och David 
Karlingsjö, klubbkompisarna från 
Trollhättan.

På distans-SM (1000 meter) vann 
Wilhelm med tiden 1.20,62, och 
med David som tvåa (1.21,72).

Under söndagen avgjordes 500 
meter över två lopp och där vann 
David före Wilhelm. David körde 
som bäst på 39,79 och Wilhelm fick 
40,14. 

Sammanlagd Svensk herrjuni-
or-mästare över 2x500 och 2x1000 
meter blev Wilhelm Ekensskär, 
men endast 0.410 poäng före David 
Karlingsjö. 

Trea blev hemmaåkaren Björn 
Seifert, 5.610 poäng efter Karling-
sjö.

Bild: STEFAN BENNHAGE

GULDGRÄVARE. SK Trollhättans Albin Ekensskär krossade allt motstånd vid 
ungdoms-SM, och vann samtliga distanser i klassen 13-14 år.

IFK Trollhättan  
förstärker backlinjen
FOTBOLL:  SILLY SEA SON

Dzenan Alajmovic och Khalil 
Jaris har fått motivationen 
tillbaka, och därför är de två 
försvarsspelarna nu klara för 
IFK Trollhättan.  
– Båda har kvaliteér, konstate-
rar tränaren Fady Daoud.

TTELA:s fotbollsblogg har tidi-
gare under vintern berättat om de 
sju spelartapp som IFK Trollhättan 
hittills drabbats av, och där tre av 
dessa är rena försvarsspelare.

Nu är dock division 4-laget näs-
tan tillbaka på status quo igen.

– Ja, vi har tappat en del i back-
linjen, och därför känns det väldigt 
skönt att få in två spelare där, säger 
Fady Daoud och syftar på Dzenan 
Alajmovic samt Khalil Jaris.

Den sistnämnde är mest känd 
från tiden i Vänersborgs IF. 

22-årige Jaris kom till klubben 
från FC Trollhättans juniorlag in-
för säsongen 2014, men valde efter 
avslutat seriespel att ta en paus från 
fotbollen.

– Det är en go kille, och ett kraft-
paket med riktigt bra högerfot. 

Redan under sin första träning 
med oss visade han pondus, säger 
Daoud.
Märks det att Khalil Jaris haft ett 
uppehåll?

– Nej, det tycker jag inte. Han 
har tränat väldigt mycket själv och 
ändå hållit igång, sedan är han fort-
farande väldigt ung. Khalil har bra 
kvalitéer och kommer definitivt att 
tillföra oss en hel del.

I DZENAN ALAJMOVICS fall krävs 
dock ingen formell övergång, efter-
som han sedan tidigare tillhör just 
IFK. Den 20-årige ytterbacken är 
tillbaka efter två års vila från Kam-
ratgården.

– Han har pluggat mycket men 
nu valt att köra igen. Det är en duk-
tig spelare som är spelsugen och 
som ger oss fler alternativ i back-
linjen, menar Fady Daoud.

Om Alajmovic också är årets sista 
nyförvärv? 

Inte nödvändigtvis.
– Vi har fortfarande lite smått 

som kan vara aktuellt. Det är bra 
namn, men om det inte blir av så 
är det bara onödigt att nämna dem 
här, konstaterar IFK-tränaren.

MARTIN AHLIN

Bandy, Elitserien
Kalix-Vänersborg
Se matchruta ovan.
Alltvåan södra
VHC-Bäcken
Skador har förstört mycket för VHC 
under tillvaron i alltvåan, och förlus-
terna har kommit slag i slag.
Viktigt nu att Duane Smiths man-
skap hittar tillbaka till den form som 
tog laget till alltvåan. Playoff väntar 
om hörnet.

Div 2 Södra A vår
THC-Alingsås
Playoff-platsen säkrades i söndags, 
nu återstår att se om Peter Berndts-
sons mannar kan hålla undan för 
Töreboda, fyra poäng efter, i toppen 
av tabellen.
Serieseger, och lokala trätobrodern 
VHC väntar i playoff.
Div 1 Västra vår
Grästorp-Forshaga

KVÄLLENS MATCHER

BANDY: ELITSERIEN

Kalix-Vänersborg
Kalix IP, i kväll kl 19.00

LÄGET I LAGET
IFK går in i en oerhört intensiv 
matchperiod som avslutning på 
 serien med början i kväll i Kalix, den 
sedan tidigare uppskjutna matchen, 
fortsätter i Vetlanda på fredag, tar 
emot Tillberga på söndag och avrun-
dar i Sandviken på tisdag.
Fyra matcher på – sju dagar!
– Det tre veckor långa uppehållet 
kom lägligt för oss, vi var ett slitet 
gäng och gick på hörntänderna på 
slutet, säger IFK-tränaren Stefan 
Karlsson.
Alla spelare är nu hela och friska  
i IFK-truppen. Karlsson satsar på ny-
förvärvet Jonas ”Skorven” Persson 
som målvakt i kväll, David Borvall 
vaktar målet i Vetlanda på fredag.
– Vi måste se hur Jonas ser ut och 
fungerar, han har ju inte spelat i elit-
serien på hela säsongen men varit 
bra på träning.

SÅ GÅR SNACKET
Stefan Karlsson är nöjd med vad 
han sett på träning och det är ett 
hel taggat IFK-gäng som lyfter från 
Landvetter i dag på förmiddagen 
med destination Kallax i Luleå.
– Känslan är jättebra, vi har grejerna 
på plats och det är bra drag och 
energi i truppen. Men Kalix borta är 
en tuff uppgift, de vill undvika kval, 
vi vill säkra en slutspelsplats så fort 

som möjligt, säger IFK-tränaren, 
nyss hemkommen från bandy-VM  
i Uljanovsk där han agerade rese-
ledare.
Stefan Karlsson upplevde alltså Sve-
riges uttåg ur VM efter 2-3-förlusten 
mot Finland i semi.
– Det var pinsamt att se hur man 
skyllde förlusten på domarna. Vi på 
läktaren upplevde det inte alls på 
det sättet. Och man får inte glömma 
bort att hylla finnarna som gjorde 
en otrolig kämpamatch. 

IFK:S STARTELVA
Jonas Persson – Adam Herou Löf, 
Richard Kamperin Wallin, Martin 
 Röing, Ilari Moisala, Emil Viklund 
– Robin Lundqvist, Felix Pherson 
– Christoffer Fagerström, Joakim 
 Hedqvist, Johan Koch.

NÄSTA OMGÅNG
12/2: Kungälv-Västerås, TB Väster-
ås-Edsbyn, Kalix-Sirius, Villa Lidkö-
ping-Broberg Söderhamn, Hammar-
by-Bollnäs, Vetlanda-Vänersborg, 
Gripen Trollhättan-Sandviken.

AKTUELL TABELL
Västerås	 23	 19	 0	 4	 146-	 73	 38
Villa	Lidköping	 23	 16	 2	 5	 122-	 69	 34
Bollnäs	 23	 15	 3	 5	 112-	 74	 33
Sandviken	 23	 14	 4	 5	 150-	102	 32
Hammarby	 23	 12	 6	 5	 113-	 81	 30
Vetlanda	 23	 13	 1	 9	 109-	113	 27
Edsbyn	 23	 11	 3	 9	 109-	 90	 25
Vänersborg	 22	 11	 3	 8	 104-	88	 25
Broberg	Söderhamn	 23	 10	 2	 11	 91-	105	 22
Kungälv	 23	 7	 3	 13	 88-	104	 17
TB	Västerås	 23	 6	 1	 16	 101-	141	 13
Kalix	 22	 5	 3	14	 68-	109	 13
Sirius	 23	 4	 0	 19	 62-	135	 8
Gripen	Trollhättan	 23	 1	 1	 21	 59-	150	 3


