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Myhrer jagar nya poäng
HUDIKSVALL Elva, trettonde, femma och fjortonde. Det är André
Myhrers placeringar i de fyra
världscuptävlingar i slalom han
har deltagit i.
I dag jagar Bergsjögrabben nya
världscuppoäng i Flachau i de ös-

terrikiska alperna.
– Det kändes riktigt bra, sa André i går när HT-sporten nådde
honom på telefon efter inåkningen.
Formen är det heller inget fel,
för efter poängplatserna i världs-

U 13, pojkar. Medaljerna togs av Jesper Svedin och Erik Edström,
brons, Johan Tomaselli, silver och Jens Rodin, guld.
Foto: Privat

cupen följde han upp det med en
seger i Europacupen förra veckan.
I lördagens europacupslalom
körde han dock ur.
– Jag satsade för fullt, men
grenslade. Det är sånt som händer, sa André.

I dag går det att se honom från
Flachau i TV 4+.
Christer Stridh
0650-355 73
christer.stridh@ht.se

I U 15 pojkar gick bronsmedaljerna till Markus Ottosson och Emil
Löfstrand, silvret till Erik Lindblom och guldet till Eric Karlsson.

Badmintonmedaljerna fördelade
IGGESUND I lördags spelades badmintonfinalerna i
HT-spelen. Enånger dominerade stort på flicksidan
där man tog hand om alla tre klassvinsterna.
På pojksidan fördelades segrarna på tre olika
klubbar.
Mikaela Sundström (U 11), Johanna Roman (U 13)

och Linnea Åkerlund (U 15), alla hemmahörande i
Enånger, tog guld i de tre tjejklasserna. På pojksidan
fick Enånger nöja sig med silver- och bronsmedaljer.
Där vann Ljusdals Dennis Haglund U 11, Hudiksvalls Jens Rodin U 13, och i U 15 gick segern till Helsinge Teams Eric Karlsson.

Tre bronsmedaljer i U 11 flickor, Natalie Berg, Michelle Hedlund och
Hanna Nilsson. silver till Madeleine Engnell och guld till Mikaela
Sundström.

U 11-medaljörerna Linus Hallberg och Per Stadin, brons, samt Dennis Haglund, guld. Silvermannen David Ottosson saknas på bilden.

Therese Morin, Kilafors klämde sig in och tog silver i U 15 flickor, i
övrigt gick medaljerna till Enånger. Bronsmedaljerna till Martina
Sundström och Tine Eriksson, samt guldet till Linnéa Åkerlund.

U 13 flickor vanns utav Johanna Roman (t.h.), silvret till Kristin
Blank och bronsmedaljerna till Maja Westerberg och Emma Roman.

Nöjd Anja
på 13:e plats
STOCKHOLM För ett år sedan var
Anja Pärson på gång med en jätteskräll i S:t Moritz då hon i sin
allra första störtloppstävling var i
ledningen, men körde ur just före
målet. Förhållandena var lika
goda i årets super G-tävling med
strålande sol.
Men Pärson fick nöja sig med
en 13:e plats, 1,14 sekunder efter
Gerg. Janette Hargin tog också
världscuppoäng, hon blev 18:e.
– Jag får vara nöjd med placeringen. Jag vill ju gärna mer, men
jag åkte ganska bra. Jag var lite för
aggressiv på snön bara, sa Anja
Pärson i telefon från S:t Moritz.
Hilde Gerg vann med 37 hundradelar före Lindsey Kildow och
45 före landsmaninnan Maria
Riesch.
Finländskan Tanja Poutiainen
stod över super-G i S:t Moritz på
grund av ryggbesvär. Hon leder
dock fortfarande världscupen inför onsdagens storslalom på 441
poäng. Anja Pärson är tvåa, 28
poäng efter. Kroatiskan Janica
Kostelic är trea, 15 poäng bakom
Pärson.
Herrarnas storslalomtävling i
Flachau vann av kanadensaren
Thomas Grandi. Fredrik Nyberg
blev elva och Niklas Rainer slutade på 23:e plats.
TT

Öhlund spelar
en match
för Luleå
LULEÅ NHL-backen Mattias Öhlund förstärker Luleå.
Men bara för en match.
Piteåbördige Öhlund är hemma i Norrbotten för att fira jul,
och vill gärna passa på att hjälpa
sitt gamla lag i matchen mot
Modo på annandagen.
”Jag är inte i bästa matchform,
men lovar att göra så gott jag kan
efter omständigheterna. Som det
verkar har jag tyvärr bara möjlighet att medverka i just denna
match, men jag ser verkligen
fram emot att spela med Luleå
Hockey i en fullsatt Coop Arena”,
säger Mattias Öhlund i ett pressmeddelande.
Luleå är enbart positivt till Vancouverbackens gästspel:
”Jättekul! Mattias är varmt välkommen till oss, om än det bara
gäller en match. Det passar dessutom extra bra just nu, då vi har
två backar upptagna med JVMspel”, säger Johan Strömwall,
klubbdirektör i Luleå Hockey. TT

Kenny Jönsson
till Rögle
ÄNGELHOLM NHL-proffset Kenny Jönsson återvänder till skånska moderklubben Rögle och
spelar där resten av säsongen –
ett riktigt kap för klubben inför
superallsvenskan.
Förutsättningen är att NHLlockouten består, skriver Helsingborgs Dagblad.
– Jag ser verkligen fram emot
att komma hem och spela, säger
han till tidningen.
Kenny Jönsson tillhör New
York Islanders, men är för närvarande lockoutad. Han har svårt
att se någon snar lösning på den
konflikten, eftersom parterna
står så långt från varandra.
Med sin gedigna erfarenhet
från 48 A-landskamper och tio
NHL-säsonger blir han ett trumfkort för Rögle.
TT

