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Lett seger
– nu väntar
Finland i
semifinal
BANDY: VM
En kvartsfinal i bandy-VM
skulle kunna sluta 100–0 om
det vore full satsning.
Sveriges 28–3 mot Lettland var
därför en välgärning.
– Vi har ett ansvar, och måste
göra det vi kan för att hjälpa
dem bli bättre, säger Daniel
Berlin.

Bild: KENT ENG

STJÄRNMÖTE. David Andersson och Nils van der Poel, som båda tillhör den svenska skrinnareliten idag, lyssnade intresserat när Jonny Nilsson, både
världsmästare och olympisk mästare, höll låda hemma i Tom Lidéns källare. Lite senare i går kväll snackade Jonny även inför Trollhättans Idrottshistoriska
Sällskap.

Skridskolegendaren
som kan underhålla
IDROTTSHISTORIA

Skrinnaren Jonny Nilsson utmanande etablissemanget, och
han förlorade.
– Vi rev ned lavinen, men jag
fick den över mig också.

Ett par eftermiddagstimmar
i Jonny Nilssons sällskap är stor
underhållning.
Både världsmästare och olympisk
mästare, en man med talets gåva,
men som numera helst pratar om
annat än skridsko.
Han var 54 år gammal när han lät
sig döpas, och han ställde upp som
kandidat för Kristdemokraterna i
Europaparlamentsvalet 2009.
– KD ringde hela tiden, till slut
föll jag till föga.
Men det är som skrinnare Jonny
Nilsson är känd för det stora fler-

talet, åtminstone för de med några
år på nacken, värmlänningens storhetstid inföll på 1960-talet.

Fakta: Ett axplock av
Jonny Nilssons meriter

som släckte ljuset och stängde grinden. Hade ni inte gjort det hade jag
nog skitit i det här!

sedan han i Karuizawa, Japan, slagit
världsrekord på både 5000 och
10 000 meter.
Bedriften har kommit att kallas
”Undret i Karuizawa”.
Samma år fick han också Svenska
Dagbladets bragdmedalj.
* 1964: Olympisk mästare i Innsbruck på 10 000 meter.

ETT ÅR SENARE (Innsbruck 1964)
var han olympisk mästare på
10 000 meter.
– Jag har haft mycket framgångar, men också mycket motgångar,
konstaterar han.
Den kanske största 1973 när
proffscirkusen, där Jonny tillsammans med nuvarande trollhättebon Tom Lidén var en av de
drivande, bara blev kortlivad.
– Vi rev ned lavinen, men jag fick
den över mig också.
Frågan om att bloddopa sig fick
han redan 1966, men tackade nej.
– Idrotten bygger på ärlighet,
men hur var det på min tid? Jag vet
inte, men jag har funderat.

* 1963: Allround-världsmästare
UPPTAKTEN SIGGE ERICSSONS

(en
annan svensk skridsko-legendar)
VM-guld i Moskva 1955.
– Det var när jag såg den bilden
som jag bestämde mig.
Något som inte var helt problemfritt, Skogsryd (bandybanan
i Filipstad) fick han nämligen inte
beträda förrän efter 21.00.
Då var det stängt, och lamporna släckta, Jonny klättrade över
staketet och åkte i skenet från gatlyktorna.
– De som bodde i hyreshusen
runt omkring trodde jag var dum
i huvudet.
Men han skulle få sin revansch.
Efter VM-guldet (allround) 1963,
det som kommit att beskrivas som
”Undret i Karuizawa, togs han

emot av 3000 personer på Arlanda,
däribland Prins Bertil.
Och väl hemma i Filipstad fortsatte hyllningarna i skolans aula,
där Jonny ombads att säga något:
– Tack alla ni från kommunen,

ULF THURESSON
0521-57 59 42 ulf.thuresson@ttela.se

Moe Abdu: ”Skjuta upp dem i division 2”
FOTBOLL: SILLY SEASON
Moe Abdu återvänder till
moderklubben Vänersborgs IF.
– Jag vill försöka skjuta upp
dem i division 2, säger han.

På torsdagskvällen satte mittfältaren Moe Abdu sin signatur på ett
1+1-kontrakt. Han lämnar därmed
VFK för lokalrivalen VIF.
23-åringen har tränat med klubben på sistone och imponerat.

– Han har sett oförskämt bra ut
på träning och är faktiskt en pådrivare, även om han inte alltid får
beröm för det. Även Frank (Rosendahl, tränaren) tycker att han ser
bra ut, säger Ingvar Jansson i herrsektionen, som kallar det en jätteförstärkning, om det bara funkar
för Moe.
Själv motiverar Abdu sitt beslut
så här:
– Jag känner mig varmt välkommen hos VIF. Jag hade funderingar
på att flytta först, men det kändes

rätt att komma hem till moderklubben igen och försöka skjuta
upp dem i division 2.
ARBETET MED ATT sy ihop den stundande säsongens trupp pågår för
fullt i VIF, och under samma kväll
satt man även ner med försvararen
Casper Ericsson, senast i FC Trollhättan.
Intresset har där intensifierats
efter att mittbacken Emil Guldbrandsen tvingats till en knäoperation som håller honom borta från

spel i fem till åtta veckor.
– Det är en viktig figur för oss,
och det är en av anledningarna till
att vi kollar på Casper, konstaterar
Ingvar Jansson.
SAMTIDIGT HAR VIF erbjudit Wargöns anfallare Niklas Andersson ett
kontrakt. Man stänger inte heller
några dörrar för den provspelande
mittfältaren Kakha Keko från IFK
Mariestad.
MARTIN AHLIN

Kvartsfinalen är aldrig VM:s
bästa match, men det kan vara den
viktigaste.
Om den lilla bandyvärlden ska
kunna växa så måste de risiga lagen
– till exempel Lettland, som kom
sist i B-poolen – få en möjlighet att
lära sig av de bästa.
– Man får ta en sån här match
med en nypa salt. Det viktiga är att
de har roligt, och att de kan se oss
göra bra saker. Men visst, skulle vi
köra för fullt skulle matchen sluta
helt annorlunda, säger Berlin.
Det finns därför inte så mycket
att säga om matchen.
Sverige hade gjort 3–0 innan det
ens gått fem minuter, tolv mål till
paus och hade de bara kört på mer
än en skridsko hade siffrorna nått
rekordhöjder.
Sverige möter Finland i lördagens semifinal.
TT

Liverpoolsupportrar
lämnar i protest
F O T B O L L : Liverpools supportergrupp
Spion Kop 1906 organiserar ett uttåg från Anfields läktare i samband
med Premier League-matchen mot
Sunderland på lördag. Detta i protest
mot de ökande biljettpriserna, skriver Liverpool-tidningen Echo.
Supportrarna planerar att lämna
hemmaarenan efter 77 minuter –
tidigare i veckan kom besked om
att de dyraste sittplatsbiljetterna
på den nyrenoverade huvudläktaren ska kosta 77 pund, 950 kronor,
nästa säsong.
Protesten stöds av supporterföreningen Spirit of Shankly, som
liksom Spion Kop 1906 var med i
diskussioner med klubben om biljettpriserna, men klev av i protest
då priserna tillkännagavs. (TT)

Skilsmässa sänker
Lee Westwood
G O L F : Britten Lee Westwood har
det tungt både på och utanför golfbanan. Orsaken: Skilsmässan från
hustrun Laurae.
– Jag har märkt att det är nästan
omöjligt att koncentrera sig på golf,
säger Weestwood till ESPN.
– Ett tag brydde jag mig inte om
hur jag spelade, men nu bor jag permanent i Storbritannien och försöker få ihop livet med mina två barn
och med tävlingarna.
Westwood har vunnit 23 gånger
på Europatouren. Men han var segerlös 2015 och har rasat till 52:a
plats på världsrankningen. Vändningen verkar inte heller komma
i veckans tävling i Dubai, där han
inledde med en medioker runda på
tre över par. (TT-Reuters)

