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Sextimmarslopp får en uppföljning

Malmö FF:s stjärna väljer Ghana framför Sverige

Det var ett helt okej deltagarantal förra hösten när det var rejäl
ultralöpning runt Ramdalen i form av Oxelösunds 6-timmars.
Därför blir det en uppföljning i år, närmare bestämt den 14
oktober. På programmet finns även en nog så utmanande
tretimmarsvariant och ett inkörningslopp på en timme.

Malmö FF:s mittfältare Kingsley Sarfo är uttagen i Ghanas trupp till den kommande
VM-kvalmatchen i fotboll mot Uganda. Därmed väljer han bort möjligheten att spela för
Sverige, skriver Aftonbladet. – Jag tog beslutet för två dagar sedan, säger 22-åringen. Sarfo
var aktuell för den svenska truppen till U21-EM i somras men hans ansökan om medborgarskap hann trots påstötningar från Svenska fotbollförbundet inte behandlas färdigt. TT

NÄRA VM-MEDALJ I PAU Holmer och Wahlén trivs i hemmaforsen

Sverige nosade på VM-brons

KANOTSLALOM Det
var dubbel Nyköpingstouch när Erik Holmer,
Isak Öhrström och
Fredrik Wahlén fick till
sitt mest samspelta
lagåk någonsin. Det
räckte till en fjärdeplats
– Sveriges bästa VMplacering genom

Så körde det svenska
lagtåget i VM
■■ Först: Isak Öhrström, 26 år,
Falu Kanotklubb.
■■ Mitten: Erik Holmer, 22 år,
Nyköpings Forspaddlare.
■■ Längst bak i raden: Fredrik
Wahlén, 29 år, paddlar för Järfälla
KoRK men bor i Nyköping.

det kändes i laget att alla var
avslappnade. Det kändes jättebra hela vägen och när vi kom
i mål kände vi direkt att vi hade
gjort ett riktigt bra åk, men inte
hur bra det egentligen var, säger
Nyköpingsbon Fredrik Wahlén,
som innan OS i London 2012 var
nära att kvala in en svensk kanot
och numera är allra bäst i kanotcross som avslutar VM i Pau på
söndag.

Det var givetvis lite surt att vara

så nära pallen men glädjen över
ett historiskt bra svenskt VMresultat i Kanotslalom övervägde.
– Ja, det finns alltid möjlighet
att kapa den där dryga sekunden som hade behövts, men
samtidigt sätter vi vårt överlägset bästa lagåk någonsin. Vi
paddlade verkligen som ett lag,
och det kändes efteråt att det
var något speciellt som vi hade
gjort som landslag, säger Erik
Holmer från Nyköpings FP.
– Kul med tanke på att flera
av stornationerna verkligen satsar på att träna lagåkning. Det
var spännande att stå och vänta
in de andra. Inför allra sista åket
var vi ju fortfarande kvar på medaljplats – men Tjeckien var förstås
lika omöjliga som vanligt.
Holmer har senaste året bott per-

manent i VM-orten Pau, som ligger rätt vackert på den franska
sidan av Pyrenéernas sluttning.
– Det kändes bara bra i padd-

Det dröjde till Sloveniens åk

Erik Holmer, Isak Öhrström och Fredrik Wahlén fick till sitt bästa och mest samspelta lagåk någonsin.

lingen så det här tar vi ju med
oss inför onsdagens individuella kval. VM kunde knappast
ha börjat bättre, säger Holmer.
Det skulle vara om toppåket
hade räckt ända fram till medalj då. Det svenska laget gick

ut tidigt som fjärde nation och
levererade ett mycket fint åk
utan något islag i portarna som
ger straffsekunder.
– Det var annars ganska tekniskt och en hel del islag hos de
övriga, inflikar Holmer.
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Det harmoniskt åkande
svenska kanotslalomtåget med
Isak Öhrström längst fram,
sedan Erik Holmer och så Fredrik Wahlén tog en klar ledning.
– Vi lade upp en riktigt bra
raceplan tillsammans och

innan Sverige petades ner från
ledarpositionen. Med både
hemmanationen Frankrike
– knep silvret – och nämnda
storfavoriten Tjecken – knappa
tre sekunder före – kvar blev det
då svårt med medalj.
Semifinal och final i kanotslalom avgörs på lördag. Med
dagens insats finns förhoppningar att kunna få med alla tre.
Öhrström och Holmer är i alla
fall förhandstippade att kunna
nå VM-semin.
Tomas Larsson

tomas.larsson@sn.se 0155-767 48

Nyköpingsskytt radar upp medaljer på skol-SM
SKYTTE Emil Ala-Kulju
tycks bemästra de flesta
förhållanden och pressade
tidsscheman. Nyköpingsskytten radar upp medaljer
på skol-SM – nu ett silver
och ett brons.
Bronset är nästan det som han
gladde sig mest åt då det kom
i korthåll och det var ruggigt tätt
efter grundomgången i regionen kring 196 där Emil befann
sig. Frida Börjesson, Lindsdalskolan, bredde på med fantastiska 298 poäng så det fanns
inget att göra åt guldet.
– Men jag är väldigt nöjd med
att kunna hålla ihop finalskyttet så pass bra. Ja, efter en klar nia
i fjärde skottet var jag inte så glad
men avslutningen var bra – och
det skilde ju bara en poäng till
silvret, summerar Emil Ala-Kulju.

Så slutade skol-SM i skytte
■■ Korthåll, högstadiet: 1) Frida
Börjesson, Lindsdalskolan, 298, 2)
Kristina Kjellgren, Frösåkersskolan,
296, 3) Emil Ala-Kulju, Nyköpings
högstadium, 295, 63) Pernilla Gestrup, Breviksskolan, 178.
■■ Klubblag: 1) Ålems Skf 392,
18) Nyköpings Skyttegille 374.
■■ Korthåll, gymnasiet: 1) Viktor
Klemmedsson, Aleholmskolan,
294, 24) Hanna Heydorn (Vrenaorten), Realgymnasiet Nyköping,

Efter korthållet fick han trava

över kullen på Eskilstuna skjutbana till 300-metersvallen.
Och så tillbaka för finalen på
korthållet.
– Det värsta var att hinna få i sig
någon mat. Normalt sett är det
svårt att komma och skjuta 50
meter direkt efter rekylen med
300-metersbössan, men jag hade
tränat på det – och det gick ju bra.
Värre då med disigt väder och
krutrök som blåste tillbaka mot

Emil Ala-Kulju hade ett stressigt
program på skol-SM. FOTO: PRIVAT

skyttarna och låg kvar i lätta vindar
i 300-metersskyttet där Ala-Kulju
tillhörde förhandsfavoriterna.
– Det var svårt med sikten för
alla och det blev lägre resultat
än vanligt. Jag är väl nöjd med
att klara en medalj till men inte

187, 29) Dennis Axelsson (Bogsta),
Aleholmskolan, 181
■■ Korthåll fältskytte, HS: 1)
Edvin Strömberg, Hammarskolan
36, 12) Pernilla Gestrup, 33.
■■ GY: 1) Casper Fredriksson,
Dragonsskolan 36, 8) Hanna
Heydorn, 30.
■■ Gevär 300 meter, HS: 1) Niclas
Eriksson, Stenstalidskolan 293, 2)
Emil Ala-Kulju, 289, 3) Oscar Morfäldt, Gunnarsbyskolan, 287.

tomas.larsson@sn.se 0155-767 48

Engström
möter ryss
i hemmahall
BOXNING Nu är det klart
vem Simon Engström ska
möta i sin tredje proffsmatch. En ryss som bor
i Lettland, Alexander
Roldugins, står för
motståndet.
Det är bara en timme sedan
Simon Engström fick reda
på vem hans motståndare
skulle bli, när vi ringer upp
honom och pratar på tisdagseftermiddagen.
– För en timme sedan fick
jag beskedet, så nu har jag
hittat på ett klipp på Youtube för att se hur killen ser
ut och hur han boxas, säger
Simon Engström.
Roldugins är en relativt kort

och kraftig kille som gillar att gå framåt, enligt klippet och Engström vet förstås
inte så mycket om honom
mer än det han har sett på
Youtube-filmen.
– Han ser ut att mattas en
hel del efter två-tre ronder
och det passar mig väldigt
bra, eftersom jag är mycket
vältränad just nu.
Dessutom har Engström
en annan stor fördel när han
får analysera motståndaren.
– Jag har en sparringpartner här i Katrineholm, Samo
Jangirov, som är en exakt
kopia, fysiskt, av Roldugins.
Det är helt perfekt att kunna
sparra mot Samo inför den
här matchen.

Cruiserviktaren Samo Jangi-

rov ska också gå en match
i galan, hans motståndare är
ännu inte klar.
En mycket intressant start
gör storväxta lätta tungviktaren Robin Safar – om han
inte skulle skada sig i Solnahallen på lördag. Det börjar
bli påtagligt många stabila
svenska namn i lätt tungvikt
och supermellanvikt.
Klar för galan är också
Laziz Sharifov i superlättvikt.
Matcherna går i Duveholmshallen på lördagskvällen den 28 oktober, då
Katrineholm står som värd
för den första proffsgalan någonsin. En gala som
arrangeras av Simon Engströms promotor Stefan
Fernström, hans tränare
Krister Segerberg och Engströms mamma (!) Anette
Engström.

med resultatet (289), säger Emil.
Hanna Heydorn från Vrenaorten till vardags och här tävlande
för Realgymnasiet i Nyköping,
var med 187 poäng en från final
i gymnasiets korthållsskytte.
I korthåll fält hade det varit
medaljkänning utan en tvåa,
men fin åtta ändå.
I fältskyttet i högstadieklasen
kom Pernilla Gestrup, Breviksskolan, tolva med sina 33 träffar i ett lite större startfält. Fin
avståndsbedömning där då det
var minst fem träffar i varje figur.
I fältskytte med gevär, där AlaKulju är regerande mästare, är
det numera så få anmälningar
i på skol-SM så det har strukits.
Tomas Larsson

Simon Engström som avslutade
amatörkarriären i Nyköpings
Boxningssällskap, ska möta en
ryss när drömmen om att få
proffsboxa i Katrineholm går i
uppfyllelse. FOTO: RONNY FALCK

Frida Börjesson etta, Kristina Kjellgren tvåa och Emil Ala-Kulju trea i korthållsskyttet – nästan mera nöjd med den än silvret på 300 meter. FOTO: PRIVAT

Ronny Falck
Tomas Larsson

