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SPORT
NOTERAT

Fixade guldet
med sista pilen
GUSTAVSBERG BÅGSKYTTE

Peter Bergkvist, BK Fiskgjusen, höll tungan rätt i mun
när SM för långbåge i
fältskytte avgjordes på
Brattön nära Tjörn. Med
tävlingens sista pil kunde
Bergkvist ta sig förbi ledaren och försvara SM-titeln.

Strömberg och
Claeson till EM
NACKA HANDBOLL

Skurus Carin Strömberg och
Linnéa Claeson är uttagna i
truppen till U19-EM i Holland som spelas i augusti.

Bark lyfte inte
till pallplats
ÄLTA STYRKELYFT

Josephine Bark blev fyra vid
junior-EM i styrkelyft i Storbritannien. Vann gjorde norskan Inger Johanne Ruud.

Darren Bundock med gasten Jeroen Van Leeuwen var överlägsna i Raid Revenge.
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Australiensare vann Raid
Revenge – KSSS-duo tvåa
SKÄRGÅRDEN SEGLING

Det blev australiensisk seger i seglingstävlingen Raid Revenge.
Den sjufaldige
världsmästaren Darren Bundock vann
fem av sex delseglingar.

Det var tre långa och tuffa
dagar för de 22 startande
tvåmanskatamaranerna.
I bitvis hårda vindar gällde
det för ekipagen att så snabbt
som möjligt passera ett antal
checkpoints, uppdelade på
sex etapper.
Starten gick på fredagen i
Saltsjöbaden och båtarna
fortsatte därefter till Rånö,

där man stannade i två nätter, innan det vände tillbaka
till Saltsjöbaden igen.
Hemmaseglare tvåor

När den sista etappen avgjorts på Baggensfjärden
stod den australiensiske
stjärnan Darren Bundock,
med sju VM-guld i Tornado,
som slutsegrare.

Bakom den överlägsne australiensaren och hans holländske gast knep KSSS-duon Thomas Ekefalk och Magnus Löwdén andraplatsen.
– Det har varit tre fantastiska dagar i den svenska
skärgården, säger vinnaren
Bundock till Raid Revenges
hemsida.
ANDERS MILDE

Salminen och
Lööf näst bäst
på OS-banan
SALTSJÖBADEN SEGLING

I den viktigaste tävlingen inför OS blev
Fredrik Lööf och Max
Salminen tvåor.
– En helt suverän
prestation, säger seglarförbundets kapten
Magnus Grävare.
I helgen avgjordes världscuptävlingen i Weymouth –
samma arena som OS kommer att seglas på om 14 månader.
Konkurrensen var därefter. Samtliga länder var på
plats för att testa OS-vattnen.
Den svenska Starbåten, med
KSSS-seglarna Fredrik Lööf
och Max Salminen, blev tvåor
– endast slagna av världsettor-

Efter en gastkramande
straffsparksläggning mot
Helsingborgs IF kunde Boo
FF, lag P00 Utv, lyfta segerbucklan i Minicupen i Falkenberg, inom fotbollskretsar ansett som inofficiella
SM för 11-åringar. Värmdö
IF tog i samma turnering
Fair Play-priset.

Forss spurt
ledde till vinst
ÄLTA FRIIDROTT

Emma Forss, Älta, sprang
sista sträckan när Hammarby Friidrott vann SM-guld
på 3 x 800 meter för 17-åringar.

Herr 4M
Järla IF FK- Spånga IS FK
Fredag 17 juni kl 20.00

Lördag och söndag 18-19 juni spelas
Hillas Minnes Trophy för 16:e året till
minne av Hilding ”Hilla” Samuelsson som
var verksam i Järla IF FKs fotbollsverksamhet under 20 år. Årets turnering vänder
sig till flickor och pojkar födda 2001, för
spelprogram finns på www.jarlaif.se

Andra medaljen i år

INGEMAR LUNDIN

NACKA VÄRMDÖ FOTBOLL

På Nacka IP i helgen
spelar

na Robert Scheidt och Bruno
Prada från Brasilien.
– Det var en helt suverän
prestation, säger förbundskaptenen Magnus Grävare
till svenska seglarförbundets
hemsida.
Fredrik Lööf, tvåfaldig OSbronsmedaljör och flerfaldig
världsmästare, var dock inte
helt tillfreds med insatsen.
– En medalj är fruktansvärt
bra, men egentligen vill vi ju
högst upp, säger han.
Medaljen var den andra på
världscupen för den relativt
nya konstellationen Lööf och
Salminen.
Tidigare i år tog de ett silver vid tävlingarna i Miami.

Slutställningen
1. Darren Bundock (AUS) /
Jeroen Van Leeuwen (NED)
2. Thomas Ekefalk / Magnus Löwdén (SWE)
3. Tomas Westergren / Kalle Blomberg (SWE)
4. Iordanis Paschalidis (GRE) /
Gustaf Dyrssen (SWE)

11-åringar vann
inofficiella SM

Det blev brons för Lööf vid OS 2000 (bilden), liksom i OS i Beijing 2008. Ädlare valör i London? ARKIVFOTO: INGELA NÄSSTRÖM

