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Robin klar
för två år
till i GBK
BANDY: SILLY SEASON
Efter två säsonger i Blåsut BK
återvände Robin Karlsson till
Gripen Trollhättan BK.
Det blev succé och nu har han
förlängt kontraktet med två år.

Gripenfostrade Robin Karlsson
ansågs som ett jättelöfte i unga år
och figurerade bland annat i landslagssammanhang.
Men han fick aldrig fullt förtroende som A-lagsspelare i GBK.
– Nej, jag fick aldrig chansen
riktigt och sökte mig till Blåsut i
stället. Det hade jag stor nytta av
och utvecklades som bandyspelare
där, säger Robin Karlsson.

Bild: JOEL MARKLUND

SUCCÈMAN. Nils van der Poel, från Trollhättan, slog till med ett topplopp på 5000 meter vid OS i Sydkorea och slutade på 14:e plats. Anmärkningsvärt med
tanke på att han kvalade in som 24:e och siste man till tävlingen.

Mattias har stora
OS-planer för Nils
Trollhätteskrinnaren Nils van
der Poels 14:e plats på 5000
meter har gett eko i skridskovärlden.
Nu har Mattias Hadders, förbundskaptenen som är från
Trollhättan han också, större
planer än så.
– Om fyra år kan Nils vara med
och utmana om medaljerna.

Ni som följde Nils van der Poels
lopp från skridskoovalen i Gangneung såg – och hörde?! – ganska
säkert också Mattias Hadders med
sin varvtavla vråla ut direktiv till
sin adept på isen.
– Det är min roll, förutom att jag
tränar. Vi har ett tidsschema som
vi förhåller oss till, och utifrån det
ger jag Nils varvtider, förklarar
Mattias.
NU VAR SCHEMAT upplagt på en
6.20-tid, och där Mattias började
coacha på allvar efter 3000 meter.
– Men nästa gång ska jag nog
börja ropa tidigare, Nils tappade
lite grann ett par varv innan passeringen för tre kilometer, tiderna
gick upp där.
van der Poel var inne på samma
linje i sin egen analys och konstaterade att:
– Så här i efterhand kan jag känna
att jag borde ha gått hårdare i ett

– GRIPEN ÄR en bra förening på alla

”Om fyra år kan
Nils vara med
och utmana om
medaljerna”

SKRIDSKO: OS

BBK LÅG DÅ i allsvenskan och Karlsson gjorde sig känd som en pålitlig
poängspelare.
Tillbaka i Gripen den här
säsongen har inneburit det stora
genombrottet för Robin Karlsson,
som med två matcher kvar att spela
i bandyallsvenskan toppar den interna skytteligan på 27 mål, två fler
än Tony Eklind.
– Jag måste vara nöjd med det
som jag har presterat hittills, säger
Robin, som alltså har skrivit på ett
nytt kontrakt som sträcker sig till
och med 2020.

MATTIAS HADDERS
Förbundskapten

tänkbara sätt, det är ju min moderklubb och jag trivs förträffligt här.
GBK är som bekant inblandat i
en rasande strid om den ena kvalplatsen – Falun lär ta den andra –
och möter serieledande Frillesås på
lördag hemma i Slättbergshallen.
Hallänningarna, som där kan
säkra en plats i elitserien nästa
säsong.
TONI ANDERSSON

VHC:s Anton
hoppar av
ISHOCKEY: ALLTVÅAN
Förstemålvakt när säsongen
startade, men nu väljer Vänersborgs HC:s Anton Ekberg plötsligt att hoppa av.
– Han har angett motivationsproblem, inte mycket vi kan
göra något åt, säger VHC:s
klubbchef Patrik Duretic.

Bild: CARL SANDIN

STORA PLANER. Mattias Hadders tror på medaljstrid för Nils van der Poel i
Peking om fyra år.

tidigare skede av loppet, men det
är lätt att vara efterklok.
FÖRBUNDSKAPTENEN IGEN:

– Man vill så klart inte klappa igenom i ett OS, kanske var det olympiska nerver, men Nils avslutade
starkt och jag är extremt nöjd. Det
här gör att vi blir ännu mer sugna.
Hadders tror till och med att Nils
i nästa vinter-OS, det som avgörs i
Peking 2022, kan vara med och
fightas om en plats på prispallen:
– Om man tittar på de som tog
medalj den här gången så är både

Sven Kramer (guld) och Ted-Jan
Bloemen (silver) 31 år.
Ungtuppen i sammanhanget är
norske bronsmedaljören Sverre
Lunde Pedersen, född 1992, och
träningskompis med Nils van der
Poel.
– VI HAR haft ett samarbete med det
norska laget, och ska Nils ta nästa
steg ska han helst ha träningskompisar som pushar i den vanliga träningen, mer sparring till vardags
helt enkelt.
Måndagen beskrev Hadders

ULF THURESSON

När Emil Lundberg gjorde comeback mellan stolparna fick Anton
Ekberg lämna ifrån sig förstaspaden, och nu har Ekberg alltså valt
att lägga av i slutfasen av säsongen.
– Det är ingen idé att ha spelare
som inte vill vara här, säger Duretic,
samtidigt som han konstaterar att
tillfället är illa valt.
Ekberg vaktade båsdörren mot
Mjölby (3-2) i förra veckan, men
fanns inte med i segermatchen mot
Olofström i söndags. Nu kommer
VHC:s målvaktspar under resten
av den här säsongen att bestå av
Emil Lundberg och Felix Hedqvist
Persson.

0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

ULF THURESSON

som sin och Nils upplevelsedag,
på programmet stod bland annat
Sverige-Korea i damernas ishockeyturnering.
– Sedan åker vi hem.
MEN SÄSONGEN ÄR långt ifrån över,
återstår gör bland annat VM i Amsterdam, 9-10 mars.
En tävling som avgörs utomhus.
– Det blir en helt magisk upplevelse, Amsterdam är något av
skridskons finrum.

