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Mathias Fredriksson
gräver ner stridsyxan.
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Fredriksson
ger upp
miljonkrav
Stockholm .

Skidveteranen Mathias Fredriksson åkte hem från
världscuptävlingarna i
Davos för att gå en match
i Stockholms tingsrätt
på måndagen. Fredriksson stämde ett norskt
mäklarföretag för att de
2,5 miljoner kronor som
företaget förvaltat åt honom försvunnit.
Men i sista stund beslutade sig Fredriksson
för att ge upp miljonkraven och rättegången
blev inte av, uppger Expressens nätupplaga.
– Det blev en förlikning som innebar att
Fredriksson grävde ner
stridsyxan. Om någon
av parterna hade blivit
missnöjd så hade fallet
dragits vidare till hovrätten och det hade tagit
1,5, kanske två år innan
slutlig dom hade fallit.
Det är ungefär så lång tid
Mathias Fredriksson har
kvar som skidåkare och
han ville inte ha det här
hängande över sig under sina sista år i karriären, säger advokat Bertil
Malmlöf till TT. 
TT

Boltic-Göta
begärs i
konkurs

U 11 pojkar; Fredrik Brolin Munther, Tranan (vinnare), Anton Sundqvist, Tranan (tvåa), Wilhelm Westberg, Enånger (trea) och Kristoffer Norén, Tranan (trea).

U 13 pojkar, Felix Eghammar, Kilafors (tvåa), Anton Klang, Tranan
(vinnare), Oliver Brinley, Kilafors (trea) och Emil Hallberg, Enånger
(trea).

Tranan och Kilafors
hetast i HT-spelen
Kilafors

HT-spelen är en klassiker för de
yngsta av distriktets badmintontalanger.
Den här gången var det klubben i Kilafors som stod för arrangemanget – och hemmaliraren Erik Norin som stod för det
bästa spelet i Haneborg.

Badminton
Då flera av de bästa från norra Hälsingland saknades kom årets upplaga av HT-spelen av domineras av
Tranan (Bollnäs) och Kilafors.
Allra mest imponerade värdklubbens egen Erik Norin i den
äldsta pojkklassen. En stor talang
som visade upp ett stiligt spel – inte
minst i en final där David Ottosson (Helsinge Team) hängde med
skapligt i båda seten (21–17, 21–19).
Men i de avgörande bollarna var
Norin den starkaste.
I pojkar 13 år visade Tranans An-

ton Klang att det lönar sig att läg-

ga kraft i
träningen.
Ambitiöse
Klang har
gjort stora framsteg under
hösten och
vann finalen i raka
set över Felix Eghammar, Kilafors.
I den yngsta pojkklassen var
Fredrik Brolin Munther en särskild glad segrare, Trananliraren
har nämligen tagit sig till många finaler där han mer sällan haft marginalerna med sig. Detsamma gäller klubbkamraten Natalie Sundqvist, även hon äntligen en vinnare
i 13-åringarnas poolspel.
Bland de yngre tjejerna i U11 tog
Amelia Persson från Enånger hem
dagens enda seger för norrhälsingland.
Peter Axman
0278-275 13
peter.axman@ljusnan.se

U 11 flickor, Madelene Rehnvall, Tranan (tvåa), Amelia Persson,
Enånger (vinnare), Lisa Eghammar, Kilafors (trea).

Karlstad. Kronofogden

postade på måndagen
ett brev till Värmlands
tingsrätt med begäran
om att bandyklubben
Boltic-Göta i Karlstad
försätts i konkurs.
Orsaken var föreningens 95:e skuld hos kronofogden.
Det handlar om 56 898
kronor i obetalda skatter
och avgifter under perioden april till och med
juni i år.
– Vi kommer att klara
det här, säger lagledaren
tillika kanslisten Kenneth Pettersson till TT.
– Pengarna är på väg
in. 
TT

U 13 flickor, Linn Magnusson, Ljusdal (tvåa), Natalie Sundqvist, Tranan (vinnare) och Mikaela Ottosson, Ljusdal (trea).

U 15 pojkar; Lars Mohlén, Hudiksvall (trea), David Ottosson, Helsinge
Team (tvåa), Erik Norin, Kilafors (vinnare) och Jesper Brinley, Kilafors (trea).

Blomdahl anmäls för tacklingen

Väntar med att ta Jones OS-guld

Linköping. Linköpingsfor-

Lausanne. Internationella olympiska kommittén
(IOK) väntar med beslut
om att återta Marion Jones OS-medaljer. IOK vill
försäkra sig om att de som
uppgraderas på prispallarna inte har något med Bal-

warden Patric Blomdahl
blev inte ens utvisad för
tacklingen av Luleås Victor
Lindgren, som fick en kraftig hjärnskakning och blev
liggande på isen.
Och Luleå anmälde ald-

rig Blomdahl till disciplinnämnden.
Men på måndagen valde ishockeyförbundets tävlingschef Lars G Karlsson
att anmäla händelsen till
disciplinnämnden.

TT

Anmäld av ishockeyförbundets tävlingschef. 
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coskandalen att göra. IAAF
rekommenderar även att
IOK ska frånta henne samtliga OS-medaljer. Vid OS
i Sydney vann Jones guld
på 100 m, 4 x 100 m samt
4 x 400 meter.


TT-Reuters

Marion Jones blir av
med medaljerna.
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