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INNEBANDY Nykomlingarna Värmdö IF visar framfötterna i tvåan. Efter
8-4 mot Jakobsberg ligger klubben
trea i tabellen. På lördag hemmamatch mot Trosa Edanö, start 14:30.
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Gurra vann blöt premiär
GUSTAVSBERG BANDY
Utan att imponera lyckades till slut Gustavsbergs IF vinna mot Grängesberg med 5-4 (3-3)
i lördagens division ett-premiär.

”JG” – sju mål mot Eslöv.

Skuru slarvade
bort segern
NACKA HANDBOLL
När mindre än en minut
återstod av elitseriemötet
mot Team Eslöv ledde Skuru med 29-26.
Men hemmalaget slarvade och skånskorna kom
ikapp. Slutresultat: 29-29
(19-15).
Bäst i Skuru var spelmotorn Therese Helgesson
som gjorde nio mål, varav
åtta kom i första halvlek.
Nämnas ska också 16-åriga Malin Larsson som återigen imponerade och var
den som visade pondus när
övriga skuruiter vacklade i
andra halvlek.

•Det var inte mycket till
spel som Värmdös bandystolthet åstadkom i säsongsupptakten – men
samtliga poäng stannade
kvar hemma och två av
nyförvärven ”målade”, så
tränare Conny Rydqvist
kunde inte vara helt besviken.
– När vi gör en så dålig
match är det skönt att killarna visar hjärta och jobbar till sig segern, kommenterar coach Rydqvist
premiärvinsten.

Svag GIF-offensiv
Något som ”Gurra” framför allt måste slipa på är anfallsspelet. Möjligen behöver de många nya offensiva
krafterna i truppen spela
ihop sig, för mot Grängesberg lös samarbetet med
sin frånvaro – liksom fantasin och kantspelet.
De röda hemmahoppen
hade i lördags en benägenhet att slarva bort möjligheter genom att försöka
tråckla sig igenom det
manstarka bortaförsvaret –
en föga lyckosam strategi.
Vanligen starke Mårten
MATCHFAKTA

Mitt i prick x 2 = Robin Hood.

Peter gjorde en
”Robin Hood”
VÄRMDÖ BÅGSKYTTE
Nyblivne Östra Svealandsmästaren Peter Bergkvist
från Fiskgjusens Bågskytteklubb lyckades med en ”Robin Hood” när Munktellträffen avgjordes i Eskilstuna.
Först träffade han mitt i
prick, sedan träffade nästa
pil längst bak på den första
pilen.
– Jag har gjort det på träning tidigare, men aldrig i
tävling, säger Bergkvist.
Behöver vi nämna att Bergkvist vann tävlingen?

Woxén & Co
bra med i racet
SALTSJÖBADEN SEGLING
Svenskbåten Ericsson har
fått en bra start på Volvo
Ocean Race.
Starten gick i Vigo i lördags och på söndagsmorgonen låg båten, med Magnus Woxén från Saltsjöbaden, femma efter ledande
ABN Amro two.

GUSTAVSBERGS IF GRÄNGESBERG 5-4 (3-3)
GIF:s mål: 1-1 (3) Christan
Elfving, 2-2 (20) Joakim
Hellqvist, 3-2 (32) Niklas
Norevik, 4-4 (66) C. Elfving,
5-4 (82) Hellqvist
Gurras-topp-tre:
Jonas Lindqvist
Joakim Hellqvist
Niklas Norevik

Johansson hade det mycket motigt, bättre gick det då
för nykomlingarna Joakim
Hellqvist och Niklas Norevik.
Unge Norevik, född
1986, stod dessutom för
premiärens pärla när han
efter
väggspel
med
Hellqvist skickade iväg en
projektil från 20 meter som
ven in över den perplexe
bortakeepern.
– Jo, det var snyggt. Men i
övrigt är jag rejält missnöjd
med min debut, säger Norevik som inför säsongen
hämtats från Ljusdals U19trupp.
– Jag kan väldigt mycket
bättre. Vårt offensiva spel
måste vässas.
Till Gustavsbergs försvar
ska sägas att de blev bättre i
takte med att underlaget
förbättrades.

Analys à la Bryntesson
Gästerna
fokuserade
främst på att stänga ytor,
slå långbollar och vara allmänt spelförstörande –
därför passade det dem utmärkt att isen inledningsvis var mycket svårspelad.
Visserligen kastar många
klubbar avundsjuka blickar
mot Ekvallens kylaggregat,
men när solen värmde på i
första halvlek fick spelarna
likväl slira runt på en is
med en besvärande hinna
vatten över sig.
För ”Gurra”, som var det
spelförande laget, innebar
detta problem eftersom
den lackröda gummitrissan återkommande fastna-

Det blöta underlaget var svårbemästrat i helgens bandypremiär, något lagens båda sjuor,
GIF:s ”Chrisse” Elfving och gästernas Mikael Danielsson, här får erfara.
Foto: Jenny Frejing
de i vattenpölarna.
Grängesberg var inte
dummare än att de utnyttjade möjligheten, drog tillbaka manskapet och främst
satsade framåt på fasta situationer – vilket de gjorde
med den äran.
Samtliga fyra bortabaljor

kom efter hörnor.
Men GIF visade moral,
kämpade vidare trots motigheter, och till slut satte
Hellqvist avgörande 5-4, vilket gladde den månghövdade hemmapubliken – där
bland annat kommunstyrelsens ordförande, Lars

Bryntesson, s, syntes.
– Jag kom först i andra
halvlek men efter vad jag
har förstått har det gått
trögt för Gustavsberg idag,
en typisk premiärinsats, lyder kommunhöjdarens helt
riktiga analys.
Ingemar Lundin

Nacka HK upp i serieledning
NACKA ISHOCKEY
Inget stoppar Nacka
HK i hockeytvåan.
Förra veckans dubbla
triumfer för upp klubben i serieledning.
•Den 173 stora publiken
som förra tisdagen besökte
Nacka Ishall fick se en
mycket underhållande seriefinal mellan nytända
Nacka HK och Gnesta.
NHK-mannarna var uppenbarligen heltaggade inför mötet – vilket var på
gott och ont eftersom de
varvade strålande insatser
på isen med lika många besök i utvisningsbåset.
I första perioden var

Henrik Nordlund outstanding. För Gnestas försvar
var det snudd på omöjligt
att få stopp på ”Henke”
som gjorde vad han ville
med pucken.
Linjen med ”Henke”, Jonas Borgar och Joakim
Lundin (som vikarierade
som center i förstakedjan
för axelskadade Christian
Lechtaler) var överlag
planens bästa.

Borgar glänste i boxplay
Och om första perioden var
”Henkes” – är det Jonas
Borgar som man minns
från den andra.
Vid ställningen 2-0 till
NHK bjuder Borgar – i numerärt underläge – på ett
fantastiskt
solonummer

Nacka HK vann seriefinalen mot Gnesta med 4-3. Här vinner
Nackas Mikael Östling en tekning.
Foto: Jenny Frejing
när han åker slalom mellan
tre Gnesta-spelare och slutligen skickar in 3-0-pucken.
Därefter tappar NHK-

spelet i intensitet. Spelarna
börjar göra det lite för svårt
för sig och Gnesta gnetar
sakta ikapp. Men till slut

vinner ändå NHK med 4-3
(2-0, 2-2, 0-1).
– En mycket bra hockeymatch, berömmer tränare
Toste Hedlund efter slutsignalen.
– Vi har många spelare
skadade och fick därför gå
runt på bara tre femmor.
När vi då får så många
utvisningar emot oss så sliter det på krafterna, säger
Hedlund som, trots att
NHK är obesegrade och i
serieledning, inte vill säga
att de är klara för alltvåan.
– Nej, det vore för kaxigt.
Serien vänder ju nu. Men vi
Ingemar Lundin
är bra.
Fotnot: NHK vann
även
fredagens match mot Solna. Resultat: 9-1.

