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SPORT

Onsdag 14 mars 2012

Sala Allehanda onsdag 14 mars 1984
Sala MSK:s Bengt Kumlin skulle göra en rejäl satsning på motocross-VM. För
andra året skulle han åka 125cc igen och i april sticker han till Frankrike för
två månaders träning. ”Totalt ska jag försöka åka åtta av de tolv deltävlingarna”,
berättade 23-åringen. Finansiering har han löst med lokala sponsorer.

Redaktör: Niclas Bergwall, 0224–56152, niclas.bergwall@ingress.se ■ Nyhetsredaktionen: 0224–56136, redaktionen.sa@ingress.se

KVALLAGET.
MSK:s bandylag
som 1952
kvalade till
allsvenskan.
Övre raden från
vänster:
lagledare
Karl-Axel
Widén, Lasse
”Klotjohan”
Lööw, Hasse
Westerlund,
Sixten Redén,
Hasse Ahlund
och John
Westerlund.
Nedre raden:
Harry Cajander,
Olle Olsson,
Lasse ”Kraxen”
Johansson, Elis
”Kusken”
Wikström,
Julius Westberg
och Melker
Larsson.

40 IGEN! För två år sedan
nådde Malin Bertilsson
magiska 40 mål – nu har
hon gjort det igen.
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Malin nådde
40 mål igen!

INNEBANDY. Västerlöfsta
IBF:s Malin Bertilsson
fortsätter att ösa in mål.
I år har klubben spelat i division 3 och Salatjejen har stått för 40 mål på
20 matcher, det betyder ett
snitt på två mål per match.
Dessutom har 21-åringen stått för tio assist och leder poängligan överlägset.
För två år sedan nådde hon 40 mål och i fjol
blev det 13 mål från Malins klubba. Det betyder
att hon har gjort 103 mål
på de 54 senaste seriematcherna.
Elin Holm, Västerlöfsta, och Evelina Anbo, Fyrislund, är på delad andra
plats i årets poängliga och
har fått ihop 40 poäng.
Elin Holm har gjort 22
mål och assisterat till 18.
På sjunde plats återﬁnns Hebyklubbens Malin
Lundbom med 30 poäng
(20+10) och delad elva är
Andréa Nilsson med 24
poäng (12+12).
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■ 67 MÅL ÄR REKORD

Flest mål under en säsong
i en distriktsserie har
IBC Östersunds Jessica Eriksson gjort. Säsongen 2008/09 stod
hon för 67 mål.

Två Salaspelare
på topp-10

INNEBANDY. Två omgångar
kvar av division 2 och Sala
Silverstaden har två spelare bland de tio främsta i
poängligan.
Patrik Ohlsson, som
stod för fyra mål senast,
ligger åtta med 48 poäng
(30 mål och 18 assist) och
Marcus Collén är tia med
45 poäng (15+30).
På delad 23:e plats ligger Silverstadens Jonas
Ahlin och Jocke Wallén
med 24 poäng vardera.
Leder gör IBK Köpings
Thomas Norman med 60
poäng (37+23).

NICLAS BERGWALL

FOTO: PRIVAT

MSK kvalade till
allsvenskan i bandy
Det är 60 år sedan Morgongåva SK mötte Broberg om en
plats i landets högsta serie. Laget föll dock klart på bortaplan.

BANDY. För 60 år sedan åkte
ett gäng spelare från Morgongåva till Söderhamn.
Uppgiften var att försöka
ta sig till allsvenskan. ”VI
var slagna på förhand”, berättar Sixten Redén.

Broberg vs. Morgongåva SK.
Så här 2012 känns det konstigt
att dessa två klubbar har mötts
om en plats i bandyallsvenskan.
Men så var fallet för 60 år sedan, närmare bestämt söndagen
den 17 februari 1952.
För sju år sedan mötte SA tre av
spelarna från det historiska laget
– nu återger vi delar av den i samband med att det är 60 år sedan.
ÅRET VAR ALLTSÅ 1952 när lilla Morgongåva Sportklubb ställdes mot
klubben som fem år tidigare hade
vunnit SM-guld.
– Vi var slagna på förhand.
Broberg hade ett mycket bra lag,
minns Sixten Redén.
Men ändå så skakade MSK om

■ FÖRSTA MATCHEN SPELADES MOTT VITTINGE
Första bandymatchen,
enligt SA, som Morgongåva spelade
var 1922 då det
blev 3–3 mot Vittinge IK.
Därefter följde vintrar med enstaka
matcher mot Heby

AIF, IFK Sala och
IF Norden.
Säsongen 1933 deltog
Morgongåva SK för
första gången i seriespel.
Laget vann division 3
vid fem tillfällen
(1933, -34, -37,

Broberg inför 2 500 åskådare.
– Vi hade ett par rejäla chanser innan de gjorde sitt första mål,
bland annat ett stolpskott, minns
Harry Cajander.
Men sedan rann det på och när
matchen var över hade Broberg
vunnit med 8–0 efter stor show av
dåtida landslagsmannen ”Loffe”
Johansson.
MEN EGENTLIGEN SKULLE inte MSK
ha mött storlaget Broberg.
– Det gick inte riktigt till i lottningen, säger John Westerlund
med ett leende.

-39 och -45).
Första gången de spelade i division 2
var 1935. Även
1940, -41, -46,
1-47, -48, -50, -51
och -53.
1959 lades sektionen
ned till förmån för

Sant eller inte, från början
var det meningen att MSK skulle möta lite enklare Vänersborg.
Men förbundet ville inte att lilla Morgongåva SK skulle gå upp,
därför blev det en omlottning.
– Samma sak råkade Söderfors
ut för året innan, berättar Harry
Cajander och fortsätter:
– Vi hade haft en god chans att
gå upp om vi mött något annat lag
i kvalet, tror Harry Cajander.
Noteras kan att MSK:s ordinarie målvakt Nisse Fredriksson var
skadad i kvalmatchen.
I stället ﬁck reserven Lasse

”Kraxen” Johansson hoppa in.
– Men han kan förstås inte lastas för förlusten. Vi hade ändå förlorat eftersom vi inte gjorde något
mål, säger John Westerlund med
ett skratt.
Vägen till kvalet gick genom serieseger i division 2. Där spelade
för övrigt även IF Norden.

Hur kunde Morgongåva SK vara så bra
i bandy?
Svaren är förstås ﬂera. Ett är att
företaget Westeråsmaskiner lockade till sig en hel del arbetare som
var duktiga i bandy. En av dessa
var Henry Henriksson som kom
till Morgongåva redan på 30-talet.
– Vi lärde oss mycket av dem,
säger John Westerlund.
Bandyn levde vidare i byn fram
till 1959. Då sade sporten adjö
och i stället startades ishockeysektionen — som numera också är
nedlagd.
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Två travsegrar för team Westholm i Frankrike

TRAV. Team Westholm tog den
gångna helgen två ﬁna segrar i
Frankrike.
På lördagen var det den fyraåriga Univers Love som vann och i

sulkyn satt Eric Rafﬁn.
Han körde fyraåringen till spets
och kontrollerade sedan loppet
och vann enkelt på tiden 1.14,0
över 2 200 meter på Caens travba-

na. Vinstsumman var 12 500 euro.
På söndagen deﬁlerade Ulstein i mål på 19,2/2 600 meter på
Champagnehippodromen i Reims.
Ulstein tog ledningen och höll

konkurrenterna på behörigt avstånd större delen av loppet. I sulkyn satt Franck och segern gav
7 500 euro.
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