
BJÄRSJÖLAGÅRD
BW90 breddar trup-
pen inför återstarten
av division 3 södra ge-
nom att värva IFK
Klagshamns mittback
Filip Jankulovski.

– Allt är i princip klart. Vi
väntarbara på att papper-
ma ska bli påskrivna up-
pe i Stockholm, berättar
tränare Anders Palmér. 

Som säger följande om
sitt nyförvärv:

– Det är en duktig spe-
lare som jag känner väl
till sedan tidigare. Han
kan användas både som

mittback och ytterback. 
Några fler nyförvärv är

dock inte planerade. 
– Vi har ju en trupp på

25 man, vilket känns till-
räckligt. Dessutom har vi
några spelare som är på
väg tillbaka efter småska-
vanker. 

– Samtidigt har vi fått
behålla alla spelare. 

BW90 ligger förnärva-
rande på andraplats i se-
rien, en poäng efter serie-
ledaren Höganäs BK. 

Den fjärde augusti
återstartar man borta mot
nästjumbon Åkarps IF. 

Tommy Stambolovski

BW90 värvar
Jankulovski
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Fyra frågor✆

– Under en bussresa till jobbet min-
des jag ett inslag i Sportspegeln
med män i trikåer på gräs. Det slog
mig då att naturen runt byn var
perfekt att utnyttja till detta. 

Hurkom ni på idén att arran-
gera Sveriges första tävling?

– Sporten har länge varit officiell
hos FIS (Internationella skidförbun-
det). Det gjordes ett försök i Sverige

på 1970-talet, men den fick aldrig fäste och när jag
såg inslaget föddes idén att det här kunde vara något. 

Är det några kända namn med?
– Helmut Grassl, med två SM-guld i störtlopp och

deltagande i VM på gräs, kommer från Värmland med
dottern Paulina som vann junior-VM i slalom 2010.
Vi hade hoppats på Hanna Westman, Vångabergets
historiska JSM-vinnare i våras, men hon är inte ku-
rant efter sin hjärnskakning och ska bara titta på. 

Huvudtävlingen drar igång klockan  14.00 på
fredag. Räknar ni med mycket folk?

– Det är svårt att säga. Vi förbereder oss för ett 30-
tal tävlande, samt ett par hundra i publiken, och kom-
mer det så många blirvi överlyckliga.

Michael Lindholm

... till Fabian Rimfors, tävlingsledare i Brösarps Al-
pina Skidklubb som arrangerar ”SM” i grässlalom. 

Varför skidor på gräs?

Fabian Rimfors i aktion på grässkidor. FOTO: MATTIAS PEDERSEN

Fabian Rimfors. 

NOTERAT

Zanottis landslag tog femte raka 
LUND. Johan Zanottis U18-lag tog i går femte raka se-
gern vid EM i österrikiska Hard när man besegrade
Vitryssland, 35-29 (19-12). 

Zanottis landslag (årgång 1994-1995) formades
sommaren 2011. Sedan dess har de totalt spelat fem-
ton landskamper och vunnit samtliga. 

På fredag spelar man semifinal i EM.  

SKURUP
Skurups AIF:s P96 tar
sikte på att skriva klubb-
historia i Gothia cup.  

Efter 2–0 mot tyska
TSC Wellingsbüttel är
Saif i 32-delsfinal.

– Såvitt jag vet har ing-
et lag gått längre än till
sextondelsfinal, sa trä-
nare Eric Sundström.

För två år sedan blev det re-
spass direkt i B-slutspelet,
men i årklaradeP96 avatt ta
sig vidare som grupptvåa på
fler gjorda mål.

Och i 64-delsfinalen im-
ponerade Skurup stort. TSC
Wellingsbüttel var aldrig
nära att kunna hota. 

– Det varspel mot ett mål.
De hade tre farliga kont-
ringar, men vi kontrollerade
matchen hela tiden och det
kändes rätt stabilt, konsta-

terade Eric Sundström.
Fabian Hansson gjorde

1–0 i den 23:e minuten och
med drygt sex minuter kvar
kunde skyttekungen Filip
Bohman fastställa slutresul-
tatet till 2–0.

Philip Persson var säker-
heten själv i Saifmålet och
tog hand om det lilla som
tyskarna åstadkom. 

– Han räddade oss när de
kontrade. 

Eric Sundström är glatt
överraskad över vad som
harpresterats hittills i Göte-
borg och tycker inte att de

behöverkänna någon press.
– Spelarna har gjort det

riktigt bra. Det är klart över
förväntan att vi kunde ta
oss vidare från en sådan
tuff grupp. 

Vad är förklaringen?
– Viljan att vinna. De tag-

garvarandra och kan slå vil-
ket lag som helst. 

Filip Bohman, som är
uppflyttad i A-laget och
brukar ösa in mål, är det
mest tongivande namnet.

– Han är i en klass för sig
själv, annars är det jämnt. 

I 32-delsfinalen, som har
avspark klockan 10.00 på

torsdagsförmiddagen, står
FC Djursholm för mot-
ståndet.

– Jag förutsätter att det
är ett bra lag. De vann sin
grupp och har rätt många
olika målskyttar. Samtidigt
kan det skilja en del vad
gäller kvalité mellan grup-
perna, betonadeEricSund-
ström. 

– Förhoppningsvis kan vi
vinna en match till och gå
till sextondelsfinal. Det ha-
de varit roligt. 

I F17-klassen är Skurup
framme i sextondelsfinal i
B-slutspelet. Där väntar i
dag Tenhults IF med av-
spark klockan 13.15.  

Skurups AIF:s P96
vill skriva historia
■ FOTBOLL. Framme i 32-delsfinal i gigantiska Gothia cup 

SJÖBO
Sjöbo Simsällskap kom-
mer till Sumsim i Borås
med sju deltagare - dä-
ribland ett stort guld-
hopp i Erica Sjöholm, 15. 

– Jag tror att hon gärna vill
vinna 800 meter frisim,
men det kommer att bli en

tuff fight med SK Tritons
Alba Forés, konstaterar
chefstränare Claes Anders-
son. 

Sett till tiderna är dock
Forés klar favorit till att ta
hem guldet.

– Hon har gjort två se-
kunder bättre.  

Erica Sjöholm, som sam-

manlagt kommer att göra
åtta individuella starter i
Borås, har två medaljchan-
sertill på 400 metermedley
och 400 meter frisim.

Sjöholm är samtidigt det
enda medaljhoppet i Sjöbo
SS. 

– Generellt handlar det
om att simmarna ska för-

bättra sina personliga re-
kord och kanske knipa
några placeringar jämfört
med de anmälda tiderna,
betonar Claes Andersson.

Sumsim på Alidebergs-
badet i Borås drar igång på
torsdagen och håller på till
söndag. 

Michael Lindholm

Erica Sjöholm ska fajtas om guldet
Sjöbo SS kommer till start med sju deltagare i Sumsim. Från vänster: Felicia Sandström, Fredrik Liljedahl-Olsson, Emelie Ro-
sén, Luke Postema, Erica Sjöholm och Augusta Andersson. På bilden saknas debutanten Lina Sjöholm. FOTO: CLAES ANDERSSON
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FILIP BOHMAN ÄR I EN
KLASS FÖR SIG SJÄLV,
ANNARS ÄR DET
JÄMNT. 


