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Torsbohallen
bjuder på
innebandyfest
INNEBANDY: DIV 3 VÄSTERGÖTL
Senast Trollhättans innebandy
stoltheter IBK Elfhög och
Trollhättans FF möttes i väst
götatrean vann sistnämnda
laget med hela 8-0.
Nu är det dags igen, i Torsbo
hallen i kväll.

– Jag vet att vi kommer att svara
för en bättre insats än i höstas, säger
Elfhögs tränare Daniel Forsell.
TFF:s innebandysektion grundades av Jani Veteläinen efter många
års snack om detsamma. I dag är det
många TFF-spelare som tidigare
har spelat i Elfhög.

”Jag vet att vi kommer att svara för en
bättre insats än i
höstas”
DANIEL FORSELL,
tränare IBK Elfhög

– Och det gör ju den här matchen
ännu intressantare, säger Jani Veteläinen, huvudperson i den dokumentär i fem delar som kommer att
sändas i SVT under senvåren.
Den kommer att handla om TFF
och dess verksamhet där SVT:s finska redaktion följt föreningen under innevarande säsong.
SVT kommer också att närvara

under kvällens derbyfight för att
samla ytterligare material till dokumentären ifråga.
HÖSTENS MÖTE SLUTADE alltså hela
8-0 till TFF som är favorit även
i kväll i Torsbohallen.
– Vi startade seriespelet väldigt
bra men drabbades av skador innan
juluppehållet och det gick lite sämre. Men nu tycker jag att vi har hittat tillbaka i formhänseende, alla är
dessutom hela och friska, meddelar
Jani Veteläinen och tillägger:
– Jag hoppas naturligtvis att Elfhög kan bjuda lite bättre motstånd
den här gången, och det tror jag
verkligen att de gör.
Jani Veteläinens bror Mika tillhör
också TFF liksom sonen Oliver, 17
år.
– Det är ju lite extra kul, säger
Jani.
DANIEL FORSELL I IBK Elfhög ser
fram emot kvällens match och hoppas på hyfsat ordinarie gäng.
– Vi har lite småskavanker och
sjukdomar, men kommer med ett
starkt lag. Vi har kommit långt i
utvecklingen efter förra derbyt och
gör bra grejer på ett helt annat sätt
än i höstas, försäkrar han.
Elfhög kryssade mot topplaget
Dalängen senast och självförtroendet har stärkts på slutet.
– Vi har ett ungt och orutinerat
lag och vi vek ner oss mentalt i förra
derbyt, det kommer inte att ske nu,
säger Daniel Forsell.
TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

I kväll är det dags för säsongens andra division 3-derby i Trollhättan.
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VM-KLAR. Trollhättekillen Nils van der Poel står redo för ännu ett stort mästerskap, allround-VM i Amsterdam. Nils
blev 14:e man på 5 000 meter i vinter-OS och frågan är hur placeringen ska bli när det vankas åkning på fyra distanser.

Tuffa förhållanden
väntar Nils i VM
SKRIDSKO: ALLROUND-VM

Fakta: Tider och distanser

Medverkan i vinter-OS för
några veckor sedan. Nu står
nästa stora uppgift för dörren
för Trollhättans skridskostjärna
Nils van der Poel. – allroundVM i Amsterdam.

– Jag tror att de tuffa förhållanden som kommer att råda gynnar
Nils, säger Mattias Hadders, klubbtränare i SK Trollhättan och svensk
förbundskapten.
Årets allround-VM avgörs alltså
i Nederländernas huvudstad Amsterdam, utomhus på Oympiastadion. Det nederländska skridskoförbundet räknade med framgångar i
OS och tog på sig mästerskapet för
att fira resultaten i Pyeongchang –
åtta guld, sex silver och sex brons.
Olympiastadion är sedan lång tid
tillbaka utsåld till sista plats såväl
lördag som söndag.
– Det blir väldigt speciellt och för
jäkla fräckt med hela inramningen

SE MATCHEN PÅ

Lördag kl 16.00: 500 meter.
Lördag kl 18.00: 5 000 meter.
Söndag kl 13.30: 1 500 meter.
Söndag kl 15.00: 10 000 meter (de
åtta bästa i sammandraget efter tre
distanser får starta).

med 30 000 på läktarna. Dessutom
blir det speciella väderförhållanden
som vi inte är vana vid, 13-14 plusgrader och regn förutspås i helgen,
säger Mattias Hadders.
Just de tuffa yttre förhållandena
kan tala för 21-åringen från Trollhättan.
– Han gillar när det blir mycket
fysik i åkningen och är bara formen bra så ... Vi har efter OS kört
mycket sprintträning för att få till
toppfart på 500 meter som blir lite
av en nyckeldistans, säger Hadders.
Nils van der Poel antydde redan
före avresan till Sydkorea och OS att
VM i Amsterdam skulle bli något
alldeles extra.
– Det ska bli otroligt häftigt, det
ser jag verkligen fram emot, sa

ttela.se

Nils van der Poel, som i vinter-OS
var kvalificerad för start på 5 000
meter och blev 14:e man bland 22
herrar i mål.
24 damer och herrar är klara för
start. Nils & co kör lördag-söndag
medan damerna gör upp fredaglördag.
PÅ LÖRDAGEN AVVERKAS 500 och
5 000 meter medan söndagen inleds med 1 500 meter. De åtta bästa
herrarna får sedan köra 10 000
meter. Stor favorit på herrsidan är
nederländaren Sven Kramer som
kommer till start med nio allroundVM-titlar i bagaget.
Kramer, som också tog guld i OS.
– Vi har tittat lite på Nils personliga rekord utomhus och det vore
fint om han kan slå dem. Det stora
målet är ju annars att bli en av de
åtta som får köra 10 000 meter på
söndag, men det blir oerhört tufft,
tippar Mattias Hadders.
TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Sändningen b
örjar
10 minuter
innan matchsta
rt!

DERBY I INNEBANDYTREAN 9/3 KL 19.40

TROLLHÄTTANS FF HA
VS

IBK ELFHÖG

