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SPORTEN

Jelena tog guld  
i comebacken
SK Y T TE:  DM LUF TGEVÄR

Jelena Ignjatovic, Upphärad 
Skyttegille, blev bästa skytt 
när DM i luftgevär, sittande, 
avgjordes på lördagen i Luft
vapenhallen, Lextorp.  
PeO Andersson, Trollhättan, 
blev veteranmästare för tredje 
året i rad.

– Jag tävlade för många år sedan, 
men började igen i september i fjol 
och hade verkligen fått tillbaka lus
ten att skjuta luftgevär. Mitt mål 
är att ställa upp i SM i Fagersta  
i november. Jag har också tänkt 
att börja skjuta stående, sa Jelena 
 Ignjatovic, som framförallt var 
nöjd med att besegra alla män  
i seniorklassen.

Tvåa blev Mikael Jönsson, Troll
hättan, före Niklas Karlsson, Upp
härad.

Trollhättans Skarpskytteföre
ning var arrangör och 70 deltagare 
kom till start från elva klubbar, från 

Åmål i norr och klubbar i Bohus
län samt de lokala klubbarna Troll
hättan, Upphärad och Flundre, alla 
klubbar tillhörande Västsvenska 
Sportskytteförbundet. 

DM gällde för fem mästarklasser 
såsom seniorer, veteraner, junior  
1113 år, junior 1520 år samt en så 
kallad remklass i åldern 1520. Öv
riga klasser sköt sittande med stöd.

Deltagarna sköt alla 40 skott i en 
så kallad grundserie i sin ålders
klass. Veteranklassen hade fem ål
dersklasser L45, L55, L65 och L75. 

Till final gick de åtta bästa 
 skyttarna oavsett åldersklass. 

I FINALEN HADE dessa finalskyttar 
tio skott att avverka. Först sköt man 
fem skott inom en fyraminuters
period, därefter ett skott i taget.

Veteranmästare blev PeO Anders
son, Trollhättan, före Jonas Bäck
lund och Olle Steiner, alla Trollhät
tan.

Ungdomsklasserna redovisas 
 under ungsport på ttela.se.

STINSEN ANDERSSON

PeO Andersson Trollhättan, blev 
veteranmästare i årets DM i luft
gevärsskytte.
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SKYTTAR FRÅN START. Från vänster Hans Oskarsson, Forshälla, därefter tre 
skyttar från Trollhättan, Jonas Bäcklund, Mikael Jönsson och Sten Lennart
son i årets DM i luftgevärsskytte.

Jelena Ignjatovic vann DM för 
 seniorer sittande. Hennes poäng var 
527,0.

Tränarkarusell snurrar 
på i svenskklubben

FOTBOLL:  SERIE A

Serie Aklubben Palermos 
tränarkarusell fortsätter att 
snurra. 

På måndagen fick Giovanni Bosi 
lämna klubben efter en match och 
Beppe Iachini fick tillbaka jobbet 
tre månader efter att han sparkats 
från klubben. Palermos spelare – 
inklusive svenskarna Oscar Hilje
mark och Robin Quaison – kan 
aldrig vara riktigt säkra på vem 
som är ansvarig när de kommer till 
träningarna. 

Sedan säsongen inleddes har 

Palermo nämligen bytt tränare 
ideligen.

Iachini inledde, men fick gå  
i november och ersattes av D avide 
B allardini. Han fick sparken  
i j anuari och skulle ersättas av 
a rgentinaren Guillermo Barros 
S chelotto, men hans papper visade 
sig inte vara i ordning. 

Giovanni Tedesco fick hoppa in 
fram till förra veckan då Giovanni 
Bosi tog över.  Men efter förlusten 
i söndags mot Torino, bestämde sig 
klubben för att återanställa Beppe 
I achini och därmed är klubben till
baka på ruta ett igen.
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ISHOCKEY: RIKSSERIEN

Damkronorna och Luleå får 
klara sig utan sin stjärn forward 
Emma Nordin resten av sä
songen. Knäskadan hon fick 
mot Finland i lördags sätter 
stopp för allt spel.

Nordin som är trea i poängli
gan i riksserien, magnetröntgades 
på måndagen och den visade att 
knäskadan är så pass allvarlig att 
hon inte kan spela mer den här sä
songen.

– Det här känns verkligen skit, 

om man får säga det så. För egen 
del kände jag att jag var på väg 
mot min absoluta toppsäsong så 
här långt, samtidigt som vi till
sammans med laget känner att vi 
är med och slåss om SMguldet, 
säger Nordin på klubbens hemsida.

Nordin har på 31 matcher i Riks
serien gjort 31 mål och passat till 
31. Hon missar även VM i Kanada i 
månadsskiftet mars–april.

Samtidigt har supporterfören
ingen Luleåfans startade en insam
ling för att hjälpa den ekonomiskt 
pressade damsektionen.

MÅLET PÅ 50  000 kronor nåddes 
natten till måndagen och insam
lingen fortsätter mot 100 000 kro
nor. Eventuellt överskott går oav
kortat till damverksamheten.

– Det är fantastiskt. Jag vet 
inte om någon annan supporter
förening i världen hade gjort det
samma, säger huvudtränaren 
F redrik G lader till TT.
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Luleå och damkronor utan 
Nordin – men fansen samlar in

”Det här känns  
verkligen skit”

EMMA NORDIN

Van der Poel nära 
svenskt rekord
SKRIDSKO

Det svenska rekordet på  
10 000 meter var nästintill  
i hamn. Men en lite slarvig 
varvräknare ställde till det.

Det var på distrikts mästerskapen 
i Slättbergshallen i lördags som 
Nils van der Poel flög fram på 
250metersbanan. 

När Trollhättesonen kollade på 
informationstavlan var det helt 
plötsligt noll varv kvar, så van der 
Poel slutade att åka.

– Då skrek några att det var ett 
varv kvar, säger Nils van der Poel.

Det innebar ett nästan helt varv i 
stående ställning, och inget aktivt 

skridskoåkande. När han väl kom i 
mål stod sluttiden på 14.25,40. Bara 
fyra tiondelar från Johan R öjlers 
svenska 10 000 metersrekord, på 
svensk is, som han tog för 13 år 
s edan.

– Nils hade garanterat tagit 
r ekordet om det inte vore för mis
sen i räkningen. Men det är lätt 
som varvräknare att tappa fokus, 
säger förbundskaptenen Mattias 
Hadders.

Han konstaterar att, i och med att 
det var parlöpning och stor skill
nad, så kan man lätt förvilla sig.

– Men förhoppningsvis tar han 
rekordet nästa gång han får möjlig
het, säger Hadders.

DM-GULDET TOG VAN der Poel utan 

några större problem och dagen 
efter deltog han i maratonloppet 
Vikingarännet i Sigtuna, utanför 
Stockholm.

Där åkte SK Trollhättan 
skrinnaren in på en fin tredjeplats, 
endast slagen av  holländarna Jo
han H en driks och Casper Helling.

Och detta trots en minst sagt 
k nepig uppladdning.

– Ja, jag hade lite skridskostrul 
kvällen innan och fick knappt nå
gon sömn till tävlingen. Men det 
gick bra, säger van der Poel.

Härnäst väntar maratonSM till 
helgen och han ska därefter tävla  
i Tyskland, för att samla kvalpoäng 
till världscupen.

ANTHON ERIKSSON
0520-42 26 41 anthon.eriksson@ttela.se
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NÄSTAN REKORD. Fyra tiondelar skiljde SK Trollhättans Nils van der Poel från ett nysatt svenskt rekord på svensk is 
på 10 000 meter, när han i helgen tävlade på hemmaplan i DM.


