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Peter RIbbing: ”Det är inget negativt
som ligger bakom beslutet om att
showen inte kommer till Vänersborg
i år.”
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Bild: JOEL MARKLUND

SLOG TILL. Nils van der Poel låg åtta inför avslutande 10 000 meter i allround-VM, ett lopp som han vann vilket också innebar avancemang till sjätte plats i sammandraget.

NILS SATTE ALLA PÅ
PLATS I VM-AVSLUTNING
Inför fullsatta läktare på Olympiastadion i Amsterdam slog han till, Trollhättans skridskostjärna Nils van der Poel. Han vann 10 000 meter och
satte en slutpunkt på allround-VM som ger eko i skridskovärlden.
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Proggen lever
upp igen

Tungt BBK-fall
i kvalepilogen

Urladdningen
räckte inte

Supervändning
av P20-gänget

NÖJE: Nationalteaterns konsert i
Folkets hus vittnade om musikens
provokativa budskap som även i
dag är högaktuellt.

BANDY: Nej, det blir inget allsvenskt spel för Blåsut BK i bandy.
Förlust med 2-4 mot Kungälv betyder fortsatt division 1-spel.

NÖJE: Bästa framträdandet på hela
finalveckan hjälpte inte. Men Jessica Andersson deppade inte ihop
för det.

BANDY: IFK:s P20-lag gjorde det
omöjliga – vände 1-8 till sammanlagd seger med 14-11. Nu väntar
SM-final mot Vetlanda på fredag.
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SIDORNA 30 -31

Klickbara kryss och sudokun!
Varje dag finns det klickbara kryss och sudokun i din e-tidning. TTELA:s e-tidning ingår alltid i din
prenumeration och du kan läsa den var du än är, på surfplattan, i mobilen eller på datorn.
Läs mer på ttela.se/etidning.
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Sport

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

Bild: VEGARD WIVESTAD GR TT

Tät fight mellan Peter Ojala och en
kanadensare i öppningsmatchen. I
dag väntar Italien för Sverige.

Peter Ojala:

”Vi går för
tre poäng”
PARALYMPICS
Första matchen var ingen rolig
historia.
Mot Italien måste det svenska
kälkhockeylaget i Paralympics
ta minst en poäng för att kunna
nå semifinal.
– Vi går för tre, säger lagkaptenen Peter Ojala.

Innerst inne visste de svenska
kälkhockeyspelarna att premiärmatchen mot Kanada skulle bli jobbig. Därför har de inte haft några
problem att mentalt skaka av sig
0–17-förlusten.
I och med vilodagen inför mötet
med Italien i Gangneung hockeycenter ska även kropparna vara i
ordning.
Det behövs, för det är en ödesmatch som väntar i andra gruppspelsomgången. Sverige måste ta
minst en poäng för att ha chansen
att undvika spelet om platserna
5–8.
– Vi går ut på isen för att ta poäng. Självklart gör vi det, säger
förbundskaptenen Erik Vikström.
Peter Ojala väljer att minnas det
positiva från premiären. Det var
välbesatt på läktarna och merparten av åskådarna hejade högljutt
på Sverige.
– Det är fantastiskt. Vilka höll de
på? Inte på Kanada i alla fall. Det
räckte att vi sköt åt rätt håll till
slut så jublade de. De jublade när
vi åkte ut också. Det är klart att det
är j ätteskönt, säger han.
Så du njuter av Paralympics?

– Absolut. Jag njuter av varje
s ekund jag är här. Det är till och
med så att träningarna är roliga.
Det är fantastiskt.
LINUS SCHRÖDER/TT

Fakta: Spelprogrammet
Paralympicsturneringen i kälk
hockey avgörs i två grupper där de
två bästa lagen går till semifinal.
Övriga spelar om platserna fem-åtta.
Sveriges spelprogram:
10 mars: Kanada, 0–17.
12 mars: Italien (klockan 11.00
svensk tid).
13 mars: Norge (7.30).
Slutspel/placeringsmatcher:
14 mars: Spel om 5-8 plats
(8.00/12.00).
15 mars: Semifinaler (4.00/12.00).
16 mars: Match om 7:e plats (8.00),
match om 5:e plats (12.00).
17 mars: Bronsmatch (4.00).
18 mars: Final (4.00).
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GENOMBROTTSMAN. Nils van der Poel från Trollhättan visade ingen nåd mot sina motståndare när han noterades för snabbaste tiden på favoritdistansen
10 000 meter. Segern där betydde avancemang i sammandraget till en sjätteplats, bara 85 hundradelar från VM-brons.

Nils avslutade VM
med seger på 10 000
SKRIDSKO: VM

FAKTA: Allround-VM

Nils van der Poel från Trollhättan har nu definitivt fått
sitt stora genombrott internationellt. Plats 14 på 5 000
meter i OS nyligen får ursäkta,
segern på dubbla distansen i
allround-VM under söndagen
och en sjätteplats totalt smäller
mycket högre.

Herrar, 1 500 m: 1) Svenne Lunde
Pedersen, Norge, 1.48,33, 2) Patrick
Roest, Nederländerna, +1,54, 3) Ha
ralds Silovs, Lettland, +1,64, 13) Nils
van der Poel, Sverige, +4,82.
10 000 m: 1) van der Poel 13.40,38,
2) Roest +4,56, 3) Marcel Bosker,
Nederländerna, +9,11.
Slutställning: 1) Roest 154,547 po
äng, 2) Pedersen 154,941, 3) Bosker
155,953, 6) van Der Poel 156,799.

– Jag har följt Nils sedan han var
ganska ung, och det här slår allt. Att
vinna 10 000 meter i ett VM, i Nederländerna, i Amsterdam och inför 30 000 på läktarna – det kan inte
bli större, säger Mattias Hadders,
klubbtränare i SK Trollhättan och
svensk förbundskapten i skridsko.
SK Trollhättans unge skridskostjärna slutförde allround-VM på
Olympiastadion i Amsterdam på
ett smått makalöst sätt.
Han hade kvalificerat sig för start
på 10 000 meter, mästerskapets
fjärde och sista distans, genom ett
starkt lopp på 1 500 meter tidigare
under söndagen.
Ett lopp som placerade Nils på
åttonde plats i sammandraget, och
just åtta åkare var kvalificerade att
köra 10 000 meter, 21-åringens favoritdistans.
NILS GICK I första par med ryssen
Danila Semerikov, fick ingen vidare
draghjälp av denne utan fick göra
det mesta av jobbet själv.

GLAD VINNARE. Nils van der Poel kan se tillbaka på allround-VM med ett
leende på läpparna. ”Hans seger på 10 000 meter slår allt han tidigare gjort”,
säger förbundskaptenen Mattias Hadders.

I mål noterade han tiden 13.40,38
vilket senare skulle visa sig vara den
snabbaste tiden, nästan fem sekunder före totalvinnaren Patrick Roest
från Nederländerna.
Segern och tiden på 10 000 meter
betydde att Nils van der Poel avancerade till sjätte plats i sammandraget – en fantastisk prestation
av 21-åringen från Trollhättan.
– Nils har en av de största och
starkaste motorerna av samtliga
åkare i världseliten och det behövdes under de förhållanden som
rådde i Amsterdam den här helgen,
konstaterade Mattias Hadders.
15 plusgrader och regn under lör-

dagen, 13 grader, sol och blåst under
söndagen är förstås inte optimalt
för skridskosport.
– Vi är ju vana att köra inomhus,
utan påverkan av väder och vind.
EFTER EN DELAD femteplats på
5 000 meter under lördagen och
en bra placering (17) även på sprinterdistansen 500 meter hade Nils
van der Poel skaffat sig läge för en
framskjuten placering.
– Som jag sa innan mästerskapet
hade vi lagt fokus på sprintträning.
Jag förstod att 500 meter skulle bli
avgörande, säger Mattias Hadders.
På 1 500 meter gick Nils ut i

t ionde par ihop med belgaren Bart
Swings som körde stenhårt och
drog med sig Nils till en riktigt
bra tid, tillräckligt gångbar för att
placera honom på åttonde plats i
sammandraget.
EFTER ATT HA vunnit 10 000 meter
i stor stil utmanade han även de
bästa i medaljstriden.
Faktum är att van der Poel bara
var 85 hundradelar från VM-brons,
vilket gick till Marcel Bosker, Nederländerna. Norrmannen Sverre
Lund Pedersen tog silver.
TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

