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SPORT

FRIIDROTT För svensk del blev kanske inte friidrotts-VM
så lyckat, men Gustavsbergsborna kan ändå sträcka på
sina nackar. Tiokamparen Nicklas Wiberg, som slog
svenskt rekord med 8 406 poäng och blev sjua totalt, bor
förvisso i Kalmar, men kommer från en gedigen idrottsfamilj i ”Gurra”.

Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: sport@nvp.se

»883 512 kronor»
så stor blev segerpotten
för den nackabo som i helgen fick full utdelning på
v75. raden inlämnad på
nacka tobak & spel.

Niklas Instedt reporter
555 266 26
niklas.instedt@nvp.se
Ingemar Lundin reporter
555 266 26
ingemar.lundin@nvp.se

NOTERAT

Motigt för
toppklubbarna
NACKA/VÄRMDÖ FOTBOLL

Det var en motig helg för våra två toppklubbar i seriefotbollen. Både herrlaget Värmdö IF och damernas Nacka
DFK åkte på förluster i sina
respektive division två-matcher.
För Tommy Efraimsson
mannar blev Eskilstuna City
för svåra. City hemmavann
med 3-0.
Trots 1-0-ledning, genom
Sara Johansson, redan i
sjunde minuten föll Nacka
DFK hemma mot Dalhem IF.
1-3 blev resultatet.

Historisk JSM-vinnare.
FOTO: RYNO QUANTZ

Carl skrev lokal
tennishistoria
För Nackaseglarna Martin Hållsten och Kalle Torlén blev det till slut en sjätteplats i den hårda tävlingen.
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Archipelago Raid
tufft in på mållinjen
SKÄRGÅRDEN SEGLING

Den i särklass största
och mest extrema
seglingsorienteringstävlingarna i världen, Archipelago raid,
var en av de sista tävlingarna under årets
seglingssäsong.
Efter att ha varit ute och seglat under sex dagar i små 5,5
meters katamaraner kunde
deltagarna i årets Archipelago raid äntligen pusta ut när
man passerade mållinjen
utanför Lidingö under lördagen.
Årets tävling har varit en
av de tuffaste någonsin, tävlingsledningen tvingades
bland annat att ändra bansträckningen under onsda-

gen, då katamaranerna inte
klarade att gå över till Finland i den hårda vinden. I
stället genomfördes stora delar av tävlingen i Värmdös
skärgård.
Rodret lossnade

Den hårda vinden gjorde
även att erfarna seglare fick
det tufft ute i Stockholms
skärgård. Anders Lewander,
tidigare skeppare ombord på
Ericsson 3 i Volvo Ocean Race, kapsejsade på onsdagens
första etapp men fick sedan
ändå ordning på utrustningen och kunde avsluta etappen utan problem.
– Allt gick bra till en början
och vi forsade fram längst
med kusten. Men efter en
halvtimme lossnade rodret
och så låg vi där i vattnet.

Topp-fem i
Archipelago Raid
1. THULE, 258 p
2. Citus, 252 p
3. Audio Network, 235.5 p
4. McDonalds/Huysman, 219 p
5. Team Garmin, 210.5 p

Men det tog bara några minuter så seglade vi igen. Men
det är givetvis svårt att ta tillbaka förlorad mark, säger
Anders Lewander.

rade teamet då man gick i
mål som första båt i Mariehamn.
– Det har varit en väldigt
tuff och svårnavigerad tävling. Man blir rejält trött i de
hårda vindarna och dessutom får man mycket liten
sömn, härom dagen sov jag
knappt fyra timmar. Vädret
är svårare än konkurrensen
från de övriga teamen. Detta
är absolut en av de svåraste
tävlingarna jag har gjort, säger Kalle Torlén till NVP under fredagsförmiddagen.

Nackaduo med i toppen

Ett lag som däremot låg bra
till under hela tävlingen var
Martin Hållsten, som arbetar
i Nacka, och Kalle Torlén,
som är uppväxt i Nacka. Under framför allt den första
delen av tävlingen domine-

Svensk seger

Efter en tuff slutspurt mot
mållinjen blev det team
svenska Team Thule med
Martin Strandberg och Johan Örtendahl som tog hem
segern med 258 poäng.

Team
Hållsten-Torlén
lyckades skrapa ihop 195
poäng, vilket ledde till en 6:e
plats i tävlingen. Tidigare
Nackabon Kalle Torlén var
nöjd med placeringen, trots
några navigeringsmissar.

Just nu presenteras programförslaget
för
nya
Gustavsbergs centrum. Någon bandyhall nämns dock
överhuvudtaget inte i planerna. Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, finns hallen heller

inte med i majoritetens planer för de närmaste åren.
– Centrum prioriteras
framför en ny hall, säger han.
Ingen mark till GIF

En tråkigt besked, tycker
Gustavsbergs bandyordförande Lars Alenfalk.

– Det är dystert, en besvikelse. I synnerhet som kommunen inte hanterat hallfrågan på ett seriöst sätt. I ett
och ett halvt år har en skrivelse legat hos kommunen
som de inte svarat på, säger
Alenfalk.
Från GIF:s sida har tanken

varit att förena hallbygget
med bostäder, men då behöver föreningen göra anspråk
på en bit av kommunens
mark. Men i programförslaget kammar föreningen noll.
Har ni nu förlorat hoppet
om en bandyhall?
– Nej, vi har inte givit upp.

Carl Söderlund, 12, stod för
en bragdartad upphämtning
i JSM-finalen i P12-klassen.
Trots underläge 2-5 i avgörande set vann Carl mot
Mikael Ymer från Skara.
Därmed bärgade han det
första JSM-guldet någonsin
till Saltsjö-Duvnäs TK.
– Carl är en bollsnål jättetalang, säger tennisförbundets Johan Kareld till förbundets hemsida.

”Skönt komma hem”

– Det är riktigt skönt att ha
gått i mål och jag är absolut
nöjd med placeringen. Självklart finns det saker man
kunde ha gjort bättre, exempelvis navigeringen, som resulterade i fyra grundstötningar under alla etapper.
Det ska givetvis bli skönt att
få komma hem och få vila lite, innan nästa tävling startar om några veckor, avslutar Kalle Torlén efter målgången.
CARL LUNDBORG

Ingen bandyhall i kommunens planer: ”Dystert”
GUSTAVSBERG BANDY

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNIS

Men klart är att det kommer
att ta väldigt lång tid att realisera planerna. En inomhushall hade betytt mycket
för bandyn och ungdomen i
Gustavsberg, säger Alenfalk.
INGEMAR LUNDIN
ANDERS MILDE

Bexander på guldjakt.
FOTO: ROBERT ROOS

BK Fiskgjusen
bäst i Sverige
GUSTAVSBERG BÅGSKYTTE

Bågskytteklubben Fiskgjusen i Gustavsberg har återigen fått en svensk mästare.
Vid SM-tävlingarna i Malmö sköt Roland Bexander
hem guldet i långbåge 40
meter. Den regerande mästaren Bertil Andersson, också han ifrån BK Fiskgjusen,
kom i år femma.
Roland och Bertil har tillsammans med Peter Bergkvist och Mattias Lindh dessutom avslutat årets serietävling för klubblag där BK
Fiskgjusen vann den högsta
divisionen. Därmed kan
klubben stoltsera med att
vara bäst i Sverige.

