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Allsångsfester 
på Skansen
NÖJE: Peter Jöback är en av premiär
gästerna i Allsång på Skansen. Fler 
som medverkar under sommaren 
är bland andra GES, Tove Styrke 
och Petter.  SIDORNA 28-29

Hugo knep flera 
USM-medaljer
SPORT: 16årige Hugo Mandinger 
imponerade i sitt första USM i 
mountainbikeorientering. Två 
gånger fick han kliva upp på pallen.

SIDAN 22 

ANNORLUNDA 
SATSNING

SPORT: Nils van der Poel har bestämt sig för att spika upp 
skridskorna på hyllan under det kommande året. Målet är dock 

att vara tillbaka i världstoppen lagom till hösten 2020. 22

Smittor i spel 
kan göra nytta
VETENSKAP: Forskare hoppas att 
unga ska lära sig mer om hur sjuk
domar sprids genom att spela spel 
där den virtuella världen utsatts 
för smittor.  SIDORNA 30–31

”Känns viktigt 
att prata om”
LEVA: Veronicas son levde länge 
med drogmissbruk. Fram tills 
hans död levde hon ständigt med 
oron och viljan att hjälpa.

SIDORNA 32–33

Bo Sundström: Det ska bli kul att ha 
den här timmen, det här är en grej 
som många drömmer om: ”tänk om 
man fick en egen kväll på bästa sänd-
ningstid i Sveriges tele vision”. 28

Bild: JOEL MARKLUND

Här gör du dina prenumerationsärenden som t ex flyttar tidningen till 
landet, adressändrar och gör uppehåll: ttela.se/loggain

Mitt konto.
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Sport Sportredaktionen: Trollhättan 0520-42 26 23, 
0520-42 27 46 • sporten@ttela.se

SPORTNÄTET
Med allt från 

4 Skoftebyns IF- 
Stenungsunds IF 
4 Vänersborgs FK- 
Trollhättans FK
... hittar du på ttela.se  
och i torsdagstidningen.

Andersson 
assisterar 
Björk i SIF
FOTBOLL 

Karnevi ut, Daniel Andersson 
in.  
– Det kändes naturligt att få 
in ett namn till i ledarstaben, 
säger Skoftebyns huvudtränare 
Jonas Björk om sin nye kollega.

I Skoftebykretsar behöver Daniel 
Andersson knappast någon när-
mare presentation. 32-åringen är 
sedan många år tillbaka spelare  
i A-truppen, men även huvud-
tränare för föreningens futsallag. 

Och han har, lite till och från, 
även haft en stöttande funktion 
inom fotbollen. Det är med andra 
ord knappast obegripligt att han 
nu utses till assisterande tränare 
och därmed blir en av Jonas Björks 
närmaste män.

– Daniel är en riktig förenings-
människa som bryr sig väldigt 
mycket om Skoftebyn. Jag känner 
honom väldigt lite men av det lilla 
jag sett så märks det att han kan fot-
boll och att han inte är rädd för att 
styra och ställa, säger Björk.

BEHOVET AV ATT få in ännu en leda-
re är naturligtvis en konsekvens av 
att hans förre tränarpartner, Tobias 
Karnevi, fick lämna sitt uppdrag 
häromveckan.

– Jag är mycket för att ha flera 
ledare runt ett lag så att man får 
ut mesta möjliga av truppen och 
organisationen, konstaterar Jonas 
Björk.

Daniel Andersson fick nyligen 
sitt första barn och har av den an-
ledningen, plus det omfattande 
engagemanget inom futsalen, inte 
tränat fullt ut i år. Egentligen, säger 
han, har spelandet lagts åt sidan.

– Den delen är nog nerlagd. Det 
behövs några månaders träning för 
att jag ska ha något att tillföra, det 
har inte blivit många pass sedan 
förra året.

DÄREMOT SER DALSLÄNNINGEN fram 
emot att bidra genom tränarrollen.

– Skillnaden mot tidigare är att 
jag inte är med och tränar, utan 
bara stöttar. Jag har lovat bort mig 
två gånger i veckan i alla fall, sedan 
får vi se. Jag hoppas kunna hjälpa 
”Båten” (Johan Andersson), Jonas 
och de andra så gott jag kan med 
det som behövs.

MARTIN AHLIN 

Nils van der Poel  
tar ett års paus
SKRIDSKO

Sveriges främsta skrinnare, 
Trollhättesonen Nils van der 
Poel, tar ett års paus från 
idrottskarriären. 
– Fysisk utveckling är för mig 
just nu inte inspirerande nog, 
skriver han i ett pressmedde-
lande.

Nils van der Poel avslutade i  
våras en imponerande säsong som 
innehöll en meriterande 14:e plats i 
OS-debuten på 5 000 meter samt en  
förstaplats i 10 000-metersloppet 
under allround-VM. Utifrån sett 
var det därför något av en nyhets-
bomb som briserade i idrotts- 
Sverige när det kom fram att 
22-åringen har beslutat sig för att 
ta ett års uppehåll från sin idrotts-
karriär. 

För den före detta förbunds-
kaptenen Mattias Hadders var det 
dock ingen överraskning. 

– Han har länge varit ganska klar 
med att han ska ta den här pausen 
efter OS för att ägna tid åt annat 
och få tillbaka hungern. Han gjor-
de samma sak efter juniortiden, då 
han inte var riktigt tillfreds med 

hur skridskon tog över hans liv 
och tog en välbehövlig paus, säger 
Hadders, som förstår van der Poels 
beslut men hellre hade sett en an-
nan lösning. 

– ENLIGT MIG HADE det optimala 
varit att han hittat en annan trä-
ningsmetod, och kanske en annan 
träningsgrupp för att få upp mo-
tivationen. Men om han vill göra 
detta så ska han så klart göra det. 

Att döma av det pressmeddelan-
de som Nils van der Poel har skickat 
ut kommer vi dock att få se honom 

ute på isen igen. Där skriver han 
nämligen ”det senaste året tror jag 
mig ha listat ut ungefär vad jag bör 
göra för att ha en god chans att få 
stå upprymd av eufori om knappt 
fyra år. Jag har förstått hur jag 
ska gå till väga för att trivas som 
idrottsman och samtidigt leverera 
resultat som motsvarar min bästa 
möjliga förmåga”. 

Med andra ord är denna paus ett 
led i en fyraårsplan med OS 2022 i 
Peking som huvudmål, vilket han 
beskriver vidare längre ner i med-
delandet. 

”Det enda som inspirerar mig 
resultatmässigt att fortsätta min 
idrottskarriär ligger fyra år framåt i 
tiden. För en månad sedan skrev jag 
min kommande fyraårsplanering. 
Den skiljer sig nog en del från mina 
kollegors. Men jag är säker på den, 
jag är stolt över den och eventuellt 
är den exakt det jag söker. Om pla-
nen följs kommer jag börja prestera 
skridskoresultat i världsklass åter-
igen hösten 2020”, skriver van der 
Poel, som dock riskerar att drabbas 
av vissa reprimander för sin oorto-
doxa fyraårsplan. 

– HANS EKONOMISKA stöd från SOK 
kommer nog att strypas, berättar 
Hadders, som dock inte känner sig 
särskilt orolig över Nils idrotts-
framtid. 

– Det känns som att han har en 
genomtänkt plan. Jag hoppas bara 
inte att han känner någon stress, 
utan jobbar sig tillbaka metodiskt.

KARL ANDERSSON
0520-42 26 00 karl.andersson@ttela.se

Fotnot: TTELA har varit i kontakt 
med Nils van der Poel som inte vill 
uttala sig utan hänvisar till press-
meddelandet.

Bild: JOEL MARKLUND

AVBROTT I SATSNINGEN. Nils van der Poel ska under det kommande året 
lägga tid på utbildning och ta ett uppehåll från skridskokarriären.

FOTBOLL

En spelare är på väg bort. Men 
FC Trollhättan verkar ändå 
tacka nej till den provspelande 
duon.  
– Det är väl inget som jag tror 
kommer bli aktuellt här, säger 
spelaransvarige Daniel  
Lennartsson.

Fotbollsbloggen berättade i 
torsdags om besöket från den  
Liverpoolfostrade mittfältaren Sam 
Gainford och Ljungskiles förre  
akademispelare Masoud Hesabian.

NU ÄR DERAS testvecka över, men 
enligt Daniel Lennartsson lär vi 
inte få se någon av dem i en FCT-
dress under den här säsongen.

– Nä, det tror jag inte, konstate-
rar han.

Samtidigt kommer en plats i 

truppen snart öppna upp sig. Det 
beror på att brasilianske Assuério 
Barbosa de Sousa Júniors turist-
visum går ut efter matcherna mot 
Karlstad BK och Vårgårda.

– Vi hade egentligen velat ha kvar 
honom, men det kan bli svårt att 
lösa, resonerar Lennartsson.
Kommer ni att värva in en ersättare 
om han lämnar?

– Det får vara något väldigt bra 
i så fall. (Marcus) Knutsen är till-
baka, och Arlind (Beqiri) är på god 
väg, så det är nästan som två nya 
spelare för oss. Tittar man rakt av 
på Assuérios position så, javisst, 
då behöver vi ändra lite eftersom 
han spelat i stort sett alla matcher.  
Men vi har samtidigt bra harmoni  
i truppen och vill inte gå in och 
störa för mycket heller.

FCT toppar i dagsläget sin  
division 2-serie, en poäng före just 
Karlstad BK.

MARTIN AHLIN 
Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

LÄMNAR. FCT:s Assuério Barbosa de Sousa Júniors turistvisum går snart ut.  

Tackar nej till provspelande duo

Hugo trefaldig USM-medaljör i helgen
MTB-ORIENTERING

16-årige TSOK-orienteraren 
Hugo Mandinger hade en fram-
gångsrik helg då han knep två 
guld och ett silver under USM i 
MTB-orientering i Falun. 
– Både cyklingen och oriente-
ringen flöt på bra, säger  
Mandinger.

Hugo Mandinger är orienterare i 
grunden med USM-deltagande på 

meritlistan. Förra året upptäckte 
han mountainbike-orientering och 
föll för denna gren direkt. 

– Jag har orienterat i hela mitt 
liv och gillar att cykla på fritiden, 
så det här blev en perfekt kombi-
nation, berättar Mandinger, som 
helgen USM-debuterade i sin nya 
disciplin i klassen H16. 

Debuten genomförde han minst 
sagt med bravur. Redan under fre-
dagen plockade han sitt första guld 
efter en smått överlägsen seger i 
sprint. 

– Sprintloppet är jag mest nöjd 
med under helgen, säger Hugo, 
som följde upp fredagssuccén med 
silver på långdistans under lör-
dagen och avslutade med ett nytt 
guld på söndagens medeldistans. 

– Det var så klart oerhört kul 
att det gick så bra. Jag prioriterar 
orienteringen först, men om det 
fortsätter gå så här bra i MTB-
orientering kanske det ändras, av-
rundar Hugo.

KARL ANDERSSON
0520-42 26 00 karl.andersson@ttela.se

Bild: PRIVAT 

Hugo Mandinger fick kliva upp 
högst på pallen två gånger under 
USM-helgen i Falun.


