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Robin Öhrlund är uttagen i det
svenska P21-landslaget.

IFK:s Robin
en av 16
i Carlssons
blågula P21
BANDY

Bilder: PRIVAT

GLAD GULDVINNARE. Nils van der Poel hamnade överst på prispallen och blev svensk allroundmästare för första gången som senior. Till vänster tvåan David Andersson och till höger trean Johan Röijler.

Trollhättan tog
storslam i ”nya” SM
SKRIDSKO: SM

Fakta: Skridsko-SM

Svenska skridskoförbundet
bjöd på en nyordning när SM
avgjordes på Östermalms IP
under veckoslutet.
I stället för som tidigare tre
SM-helger hade allround-,
sprint- och distans-SM förlagts
till en och samma helg.

– Alla föreningar var eniga om
att det här är ett koncept att jobba
vidare med, säger Mattias Hadders,
svensk förbundskapten och tillika
klubbtränare i SK Trollhättan.
Det är inte minst Hadders själv
som de två senaste åren har jobbat
fram det upplägg som genomfördes fredag-söndag.
– Vi har verkligen kraftsamlat för
att köra ihop allting under en och
samma helg. Dessutom rankade
vi alla åkare utifrån vad de presterat tidigare under säsongen vilket
bidrog till jämna och spännande
lopp.
Mattias Hadders och hans gäng,
Trollhättekillen David Andersson,
SK Winner, samt ett helt koppel
SKT-åkare var förstås på plats i
Stockholm och precis som väntat
tog de storslam.
PÅ SENIORSIDAN BLEV det en spännande kamp mellan David Andersson och Nils van der Poel där
den sistnämnda till slut drog det
längsta strået sammanlagt i allround-SM.
David tog hem såväl 500 meter
som 1 500 meter medan Nils vann
de längre distanserna, 5 000 och
10 000 meter.
– Men David gav Nils en match

Seniorer
Distans-SM
500 m: 1) David Andersson, SK Winner.
1 000 m: 1) David Andersson.
1 500 m: 1) David Andersson.
5 000 m: 1) Nils van der Poel,
SK Trollhättan.
10 000 m: 1) Nils van der Poel.
Allround-SM, sammanlagt: 1) Nils
van der Poel, 163,753 poäng, 2)
David Andersson, 165,135, 3) Johan
Röijler, SK Winner, 173,473.
Sprint-SM, sammanlagt: David Andersson, 150.645 poäng.

STORSLAM. Bara SK Trollhättan-löpare på prispallen i herrjuniorklassen,
från vänster tvåan David Karlingsjö, vinnaren Wilhelm Ekensskär och bronsmannen Albin Ekensskär.

på 5 000 meter, berättar Mattias
Hadders.
För att bli sammanlagd mästare
var van der Poel tvungen att ta in 23
sekunder på Andersson på dubbla
distansen.
– När halva loppet hade körts var
Nils ifatt, sedan drog han ifrån.
I mål skiljde drygt 50 sekunder.
I sprint-SM tog dock David Andersson hem guldet sammanlagt.
Totalt, med distanssegrarna, erövrade David fyra SM-guld medan
Nils tog hem tre.
PÅ JUNIORSIDAN BLEV det dubbelt
SK Trollhättan i allround-SM genom Wilhelm Ekensskär (vinnare)
och David Karlingsjö (silverman).
Även här blev det en spännande
kamp in på målsnöret.
I sprint-SM var det omvända

roller – här vann Karlingsjö före
Ekensskär. Kul också att lillebror
Ekensskär, Albin, 16 år, blev bronsmedaljör.
ANTALET SM-GULD SAMMANLAGT

till Wilhelm och David blev tre
vardera.
– Jag hade redan innan räknat
med att mina grabbar skulle göra
upp om de ädlaste medaljerna och
så blev det. Även om vi just nu har
fokus på kommande världscup och
VM och tog SM i första hand som
bra tempoträning, säger Mattias
Hadders och tillägger:
– När de här grabbarna ställer sig
på startlinjen vet jag att de gör det
bra varje gång.
Under SM-helgen korades också
en Grand Champion – bäst totalt
på alla körda lopp – och här segrade

Juniorer
Distans-SM
500 m: 1) David Karlingsjö, SK Trollhättan.
1 000 m: David Karlingsjö.
1 500 m: 1) Wilhelm Ekensskär, SK
Trollhättan.
5 000 m: 1) Wilhelm Ekensskär.
Allround-SM, sammanlagt: 1) Wilhelm Ekensskär, 166,282, 2) David
Karlingsjö, 166,505, 3) Albin Ekensskär, SK Trollhättan, 177,527.
Sprint-SM, sammanlagt: 1) David
Karlingsjö, 157,105 poäng, 2) Wilhelm Ekensskär, 159,130.

David Andersson bland seniorerna
och David Karlingsjö bland juniorerna.
SK Trollhättans Lina Person
skulle också ha startat i damjuniorklassen men tvingades tacka nej
på grund av influensa.
TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Michael Carlsson, förbundskapten för det svenska P21landslaget, har tagit ut truppen
till två landskamper i början av
nästa månad.
En av de 16 är IFK Vänersborgs
Robin Öhrlund.

I början av februari kommer
Sveriges P21-landslag att spela två
landskamper mot Finland samt en
match mot WP35 i Varkaus.
Förbundskapten Michael Carlsson om IFK:s Öhrlund:

”En bra bandyspelare som kan göra de
oväntade sakerna”
MICHAEL CARLSSON
Förbundskapten P21

– Det är en bra bandyspelare som
kan göra de oväntade sakerna, och
ändå vara effektiv.
Och Carlsson, till vardags även
klubbtränare i Västerås SK, har följt
Robin under flera år nu:
– Jag har sett honom på både
läger och i Vänersborg, och jag
gillar det jag fått se.
P21-landslaget samlas i Stockholm för att ta färjan till Åbo, och
därefter väntar 45 mil i buss till
Varkaus i östra Finland.
Torsdag-lördag (2-4 februari) blir
det en match om dagen.
– Det är en trupp med en bra
blandning av fart- och spelskicklighet, säger Michael Carlsson.
ULF THURESSON
0521-57 59 42 ulf.thuresson@ttela.se

Linus från Vänersborg
matchhjälte i Örebro
I S H O C K E Y : 16-årige Vänersborgssonen Linus Öberg blev matchhjälte
när han satte segerpucken i matchen
mellan Örebro och Luleå i Topp10-serien för J20-lag.
– Han är en krigare med en enorm
vinnarskalle, säger Örebrotränaren
Phil Horsky till hockeymagasinet.
com.
Linus Öberg gjorde sin blott andra
match med J20-laget och i den alltså
sitt första mål.
Örebro vann matchen med 3-2.

