
Faithless gamla 90-talsdänga Insomnia dun-
kade i Malmö arena inför nedsläppet mot Fin-
land och jämfört med torsdagens trista match
mot Tjeckien så var risken för sömnlöshet betyd-
ligt större under helgens matcher mot Ryssland
och Finland.

Det blev ganska trevligt till slut.
Hyfsad stämning (bättre än vid landskamper i

Globen säger de som vet) och stundtals god un-
derhållning. Synd bara att Sverige inte riktigt
räckte till.

Analysen känns inte särskilt svår. Tre mål på tre
matcher och totalt 116 skott säger det mesta. Det
var ineffektivt, mycket skott från långt håll och
tamt spel framför motståndarkassen.

Pratade med Carl Söderberg i spelargången ef-
ter Finlandsmatchen. Han var mest besviken över
att laget släppte in för enkla mål. Det går att hålla
med honom framför allt när det handlar om sön-
dagens mittenakt, då Finland hade 50-procentig
utdelning. Vid 1–3-målet var försvarsarbetet från

kedjan med Joel
Lundqvist och Nik-
las Persson (som ska
vara den defensivt
starkaste) inget vi-
dare.

Söderbergs Lin-
köpingskedja, med
Pär Arlbrandt och
Simon Hjalmarsson,
var den som funka-
de bäst under hel-
gen. Trion kan sä-
kert växa ytterligare
med mer erfarenhet
i Tre Kronor. Å an-

dra sidan spräcks väl kedjan efter den här sä-
songen. Det sägs lite här och var att Söderberg
drar till NHL nästa säsong.

Individuellt imponerade Rysslandsproffset Jo-
nas Andersson mest på mig mot Finland. Han
gav allt i varje byte och var inblandad i många
svenska farligheter. Att ett mål till slut kom från
Anderssons klubba kändes inte särskilt överras-
kande, även om till och med han själv blev förvå-
nad när 2–4-reduceringen trillade in bakom fins-
ke målvakten Atte Engren. Det var nog den enda
gången under Oddset Hockey Games som Tre
Kronor hade lite tur.

Jonas Andersson kan vara en av spelarna i den
här truppen som får en VM-biljett, men sam-
mantaget måste Pär Mårts hoppas på många för-
stärkningar från NHL, annars tar mästerskapet
slut i kvartsfinalen i år igen.

Det är intressant att Mårts tog sig tid att åka till
ishockeyns öken och snacka konstfruset under
Tre Kronors vecka i Malmö. Förbundskaptenen
tyckte inte oväntat att det behövs en ordentlig is-
bana i sydöstra Skåne. Det vore konstigt om han
hade tyckt något annat.

Konstigast av allt är det dock om kommunpoli-
tikerna i området lyssnar. 

Jag är uppväxt i Ystad där P7-dammen vart
femte år bjöd på en någorlunda åkbar is och där
det vart tredje år i samband med valet lovades en
ny ishall. Den gamla uterinken var ju sedan länge
såld till Åmål.

Nu är det snart 20 år sedan jag flyttade från
Ystad och det finns fortfarande ingen ishall. Fast
nu antar jag att politikerna bara kommer med si-
na löften vart fjärde år.

MALMÖ
Tre Kronors förbund-
skapten Pär Mårts ser
gärna en konstfrusen is-
bana i sydöstra Skåne.

Nyligen spelades det något
så ovanligt som ett ishockey-
derby i Brösarp mot grann-
byn Maglehem. Förbund-
skaptenen PärMårts passade
under Oddset Hockey Ga-
mes på att besöka uterinken
i Brösarp som efter den se-
naste tidens plusgrader nu-
mera stod utan is.

– Det är svårt att bedriva
skridskoåkning när det ser
ut så. Det behövs konstfru-
set naturligtvis, säger Pär
Mårts till Brösarp web-tv.

Sydöstra Skåne är helt
utan konstfrusen is.

– Man måste försöka gö-
ra det till en vit fläck istäl-
let för svart, säger Mårts
och betonar hur viktiga
småorterna är för ishocke-
yns utveckling:

– Nästan alla elitspelare
kommer från småorter in-
nan de sugs upp av de stör-

re klubbarna. Det är viktigt
med många små bäckar. En
bredare bas ger också en
spetsigare spets.

Även för en mindre ort
som exempelvis Brösarp
kan det vara betydelsefull
med en konstfrusen isbana,
tror Pär Mårts:

– Det ärviktigt för spon-
tanleken och det kan bli en
knutpunkt på orten, man
kan göra orten till någon-
ting den kanske inte är se-
dan tidigare.

Christer Cederlund

Mårts vill göra sydost till en vit fläck
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INTRESSANT ATT
MÅRTS TOG SIG
TID OCH ÅKTE TILL
ISHOCKEYNS ÖKEN.

Pär Mårts. FOTO: SCANPIX/ARKIV

Tamt Tre Kronor
räckte inte till

MALMÖ
Tre Kronor slutade sist i
Oddset Hockey Games
efter söndagens avslu-
tande förlust, 2–5, mot
Finland.

Men enligt Ryss-
landsproffset Jonas An-
dersson fanns det ingen
anledning för ishockey-
älskarna att känna nå-
gon oro inför VM.

– Det finns inget samband,
det kan man kolla histo-
riskt. Det var inteVM vi var
här för att spela. Vi var här
för att vinna den här turne-
ringen. Jag och alla är be-

svikna över att vi inte lyck-
ades, men vi ska inte dra
några växlar inför VM. Det
kommeratt vara andra spe-
lare och andra förutsätt-
ningar, sa Jonas Andersson.

Matchen mot Finland
var jämförbar med mat-
cherna mot Ryssland och
Tjeckien. Mycket skott,
men få heta svenska chan-
ser.

– Vi kom inte dit på an-
drareturer och det det var
för många lätta avslut, lätta
i den bemärkelsen att det
intevar några som skymde.
Det var precis det som vi
jobbade på, en skymmare
och en som skulle ta retu-
rer, men vi räckte inte till. Vi
sköt mycket precis som vi

skulle, sa Jonas Andersson,
och fortsatte:

– Vi överarbetade många
situationer, då vi ville lite
mycket och krigade och
stångade, men täckte var-
ken målvakt eller gick på
returer.

Andersson gjorde Sveri-
ges 2–4-mål i den tredje
perioden och var en av de
bästa i Tre Kronor. Mot VM
vill han dock inte blicka.

– Jag har gått och oroat
mig för mycket under min
karriär, så nu försöker jag
bara att leva i nuet.

Men du kan väl ändå
känna att du stärkt dina
VM-aktier?

– Om man ska vara krass
är det väl ingen som stärkt

sina aktier den här helgen
när vi förlorade tre mat-
cher. Vi gör det som ett lag
och jag är en del av laget.

31-åringen har haft en
tung säsong med sitt
Nizhny Novgorod, som
missat slutspelet i KHL,
men han gillade i alla fall
att vara i Malmö.

– Jag har jättepositiva in-
tryck av Malmö. Vi var här
för två år sedan och spela-
de mot Ryssland innan VM
och det är en fantastiskt fin
arena och även staden är
jättehärlig. Framför allt är
det en underbar kontrast
för mig som spelar i Ryss-
land. Få god mat och all-
ting. Det är100 procent po-
sitivt, sa Jonas Andersson.

Christer Cederlund

Sverige förlorade även den sista matchen, 2–5 mot Finland, i Oddset Hockey Games och slutade sist i turneringen. Från väns-
ter: Marcus Paulsson, Jonas Andersson och Tomas Skogs. FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Ingen anledning 
till oro inför VM
■ ISHOCKEY. Jonas Andersson: Det finns inget samband

ISHOCKEY
OHG

Sverige–Finland 2–5
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Rimfors: Slutar jag i rätt tid?
Det gäller att sluta i tid. Inte bara i tid,
utan helst i rätt tid. Det är en fråga som
gäckat idrottare i alla tider. När är rätt tid
att lägga ner sin karriär och lämna scenen?
Björn Borg tyckte det var rätt när han var
mitt i karriären och nyss fyllda 26 år. Inge-
mar Stenmark höll på nästan tre gånger så
länge eftersom han helt enkelt inte visste
vad han skulle göra annars. 

Det är två nationalikoner som resonerat
helt olika. Ingen av dem hade fel.
Pernilla Wahlgren kanske känner att hon
borde varit mer som Borg när det gäller
Melodifestivalen, så här dagarna efter
misslyckad comeback. Wahlgrens ”Top of
the world” var ungefär som att se Carolina
Klüft återigen landa alltför nära plankan i
längdhoppsgropen. Då önskade jag ibland
att hon hade slutat tidigare så att jag bara
fått minnas henne som en fantastisk
mångkampare. Men det är så klart en ego-
istisk tanke. 

Carolina Klüft gjorde det som kändes
rätt för henne och som hon sa i dokumen-
tären SVT sände häromdagen: ”Jag ångrar
ingenting, jag har gjort mitt bästa”. Det ha-
de vi aldrig hört från varken Borg eller

Stenmark, men det är likväl Klüfts san-
ning. Vi andra är bara så sugna att göra vår
egen bedömning till sanningen.

Två kvinnliga idrottare har fått försäkra
dyrt och heligt att de inteslutarnu. BådeSus-
sanna Kallur och ThereseAlshammar ska bli
mammor under 2013 och båda två brottas
med omgivningens misstankar om att kar-
riären nu är över. Kallur har inte tävlat sedan
2010 och Alshammar är 35 år, ändå kan en
bebis vara det som får dem motiverade att
fortsätta över ett OS till.

En paradox i samma anda som att Lindsey

Vonns hemska skada nu under
VM faktiskt kan få henne att
hitta nyvälbehövlig moti-
vation. Det ärvarken barn
eller skador som gör att
jag slutar med dessa krö-
nikor nu. Om det var i rätt
tid, får faktiskt ni läsare
bedöma den här
gången. 

Carolina Klüft när hon tog VM-guld i Osaka 2007. FOTO: SCANPIX

MALIN UNDRAR ...

1Redhawks
målvakt

Pontus Sjögren
fick telefonsam-
talet alla drömt
om. 

Från tv-soffan
direkt in i Tre
Kronor en lör-
dagskväll. Då
kan resten av oss
fortsätta hålla
liv i   drömmen

2”Känslor är för kvinnofolk”,
sa norske skidskytten Emil

Hegle Svendsen efter sin guldme-
dalj i VM som han bemötte med
total känslokyla. 

Om det vore sant hadevi inte haft
en enda manlig idrottare. Sport
utan känslor är som öken utan
sand

3Om jag var skidskytt hade
jag hellre kommit nia om jag

bommat ett par skott, än om jag
träffat allt som gått men
ÄNDÅ inte kunnat hävda
mig. 

Men grattis till Ferry som
verkar nöjd med det senare.

Malin Rimfors
malin.rimfors@skd.se

DET ÄR TVÅ NATIO-
NELKIKONER SOM
RESONERAT HELT
OLIKA. 

VEBERÖD 
Lunnarps BK var helt
överlägset i finalen i
P02-klassen och be-
segrade Veberöds AIF
med hela 7-1. 

– Killarna spelade en
riktigt bra fotboll, be-
römde tränaren Mag-
nus Högström. 

Vägen till finalen blev
dock mer dramatisk för
Lunnarps BK. 

Semifinalen mot Mag-
lasäte gick till sudden de-
ath. Där avgjorde Emil
Andersson, när det en-
dast var två utespelare i
vardera lagen. 

– I finalen körde vi på
från början och kunde till
och med gjort några mål
till, sa Magnus Högström

som coachar killarna till-
sammans med namnen
Magnus Andersson. 

De talangfulla Lunnar-
pungdomarna är vana
vid att vinna inomhuscu-
per. 

– I fjol vann vi 16 av to-
talt 18 cuper som vi ställ-
de upp i, förklarade Mag-
nus Högström. 

– Killarna är väldigt
duktiga. 

– Och trots att vi håller
till på Österlen så spelarvi
i Malmöserierna. 

Till helgen ger sig laget
ut på jakt efternya titlardå
man på lördag ställer upp
i Sportlovscupen i Eslöv
och i Kristianstads Arena
cup under söndagen. 

Tommy Stambolovski

Lunnarps BK
helt överlägset

VEBERÖD 
FC Trelleborg 2 vann
komfortabelt finalen i
P00-klassen mot Ve-
beröds AIF med 3-0. 

– Det var riktigt ro-
ligt. Vi vann ju cupen
för tredje året i rad,
sa tränaren Patric
Fröjdh. 

Och FC Trelleborgs
ungdomar imponerade
inte bara i finalen utan
även på vägen dit. 

– Jo, vi släppte ju inte

in ett enda mål under
turneringen trots att vi
spelade en offensiv fot-
boll, förklarade Patric
Fröjdh belåtet. 

Totalt ställde man upp
med tre jämnbra lag i ål-
dersklassen. 

– Vi har27spelare i trup-
pen och utomhus mönst-
rarvi två elvamannalag. 

Något av en guldhjälte
blev talangen Adam
Marklund som satte två
mål i finalen. 

Tommy Stambolovski

FC Trelleborg
tog tredje raka 

VEBERÖD 
Finalen mellan Svalövs
BK och Staffanstorps
GIF i Romelecupens
P03-klass bjöd på raff-
lande dramatik och fick
avgöras i sudden death. 

Där klev Theo Svens-
son fram och sköt hem
guldet till Svalövs BK.  

– Det kändes riktigt
skönt, jublade 9-åring-
en. 

Man kunde inte klaga på
spänningen i finalen i P03-
klassen. 

Svalövs BK ledde med 4-
1 och var på väg mot en klar
seger. 

Men då svarade Staffans-
torps GIF för en otrolig
upphämtning. 

Och det skullekrävas he-
la fyra förlängningsperio-
der innan avgörandet föll. 

– Filip (Nordblad) dribb-
lade sig loss på kanten och
passade bollen till mig och
jag bara gled in den mål,
kommenteradeTheo Svens-
son sitt avgörande mål. 

– Vi varhelt klart det bätt-
re laget i förlängningen och
var värda segern, menade
Magnus Lindkvist som trä-
nar laget tillsammans md
Catrin Leonardson och
Måns Liljekvist. 

Tommy Stambolovski

Svalövs P03 vann
efter stor dramatik
■ FOTBOLL. Theo Svensson avgjorde i sudden death

Hård kamp om bollen i den rafflande finalen i PO3-klassen mellan Svalövs BK och Staffans-
torps GIF. FOTO: THOMAS PERSSON

h Så här gick det i Romelecupen

Pojkfinalerna:
P03: Svalövs BK-Staf-
fanstorps GIF Röd, 5-
4 ef.
P02: Lunnarps BK-
Veberöds AIF Svart,
7-1. 
P01: Listorps IF-Ve-

beröds AIF Svart, 5-3.
P00: FC Trelleborg 2-
Veberöds AIF Svart,
3-0.
P99: Malmö City FC- 
Gif Nike, 6-0.
P98:
VeberödsAIF/Linero-

IF 1-Vellinge IF Blå, 4-
1.
Flickfinalerna: 
F03: Furulunds IK
Lag 1-Furulunds IK
Lag 2, 3–2 ef. 
F02: Staffanstorps
GIF-Furulunds IK,

2-1 ef.
F01: Veberöds AIF-
Husie IF: 1, 1-0.
F00: Veberöds AIF
Svart-Svalövs BK, 3–1.
F99: Veberöds AIF
Svart-Uppåkra IF 1, 
2-1 ef.

Pontus Sjögren.
FOTO: CLAES HALL/ARKIV


