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Åkare. Från vänster: Vinnaren Edward Nord, Carl
Söderlund och Tilda Nord.

Bra åk från
Norrköpings
skidklubb
GRÄSSLALOM
SM i grässlalom avgjordes för fjärde året i rad
i skånska Brösarp under
fredagen. Det var hela
60 deltagare från hela
Sverige som deltog i
tävlingarna.
Regnstopp. Almir Nokic från Åby TK hann bara slå några bollar under inspelningen innan himlen öppnade sig och hans match fick avgöras inomhus.

Från Norrköpings Skidklubb var det fyra stycken
åkare som deltog. Efter ett
enastående åk av Edward
Nord lyckades han vinna
SM för fjärde året och han
var tvåa efter de två kvalheaten som alla kör. Nu
närmast väntas junior-VM
i Tjeckien för Edward.
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Åbys Almir stoppades
– av regn och av Joel

Carl Söderlund var fyra efter kvalet, efter att ha satsat fullt ut men sen föll i åttondelsfinalen. Tilda Nord
var femma efter kvalheaten vann sin åttondelsfinal
men föll i kvartsfinalen.
Fredrik Söderlund missade finalen. Carl och Tilda
belönades med varsitt par
grässlalomskidor för sina
prestationer.

NORRKÖPING
Först stoppade regnet Almir Nokic.
Sedan satte Joel Gamerov från Örebro stopp för vidare avancemang
i elitklassen i Holmen Paper Cup
i tennis.

Nästa år i SM-veckan 2016

Almir som spelar för Åby TK

som arrangeras i Norrköping kommer Norrköpings
Skidklubb stå som arrangörer av den femte upplagan av tävlingen och tävlingsplatsen kommer bli
Vrinnevibacken.

hann bara med några inspelningsbollar innan de fick
bryta på Holmens Tennispark då regnet öste ner. Färden gick till Racketstadion
och där spelades matchen –
den enda för Almir i elitklassen då motståndaren från
Örebro Joel Gamerov vann i
två raka.
– Jag har förlorat alla
matcher där jag mött Joel, berättade Almir som alltså inte
bröt den sviten i turneringens första omgång. Det var

Cöster körde
bra på Gotland
MOTOCROSS

SMK Östgötas Mattias
Cöster körde bra i helgens
deltävlingar i Mälarfräsen.
Han inledde med en
femteplats på Gotland och
följde upp med att bli fyra
dagen därpå – trots en
vurpa på sandbanan.
Detta var Mälarfräsens
femte och sjätte deltävling.

Med ett testamente till
Hjärnfonden gör du
gott idag och imorgon.
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hans misstag i grundslagen
och flera svaga returer som
banade väg för den här förlusten. Däremot hade han en
stark förstaserv och slog flera ess.
Den andre Norrköpingsgrab-

ben som lottats in i elitklassen genom en wild card var
NTK:s egen Patrik Alvestrand
och han mötte William Forsberg från Tabergsdalen.
– Jag var med i första set
som jag vann – sedan gick
det sämre, menade Patrik

Sjögran ersätter Markus Tilly
Fotboll

Therese Sjögran tar tillfälligt över som huvudtränare
för det allsvenska ledarlaget
Rosengård.
Det står klart sedan Markus Tilly, huvudansvarig
fram till på måndagen, sjukskrivit sig.
”På grund av min nuvarande livssituation med
bland annat sjukdom i familjen, kan jag inte göra ett
så bra jobb som jag önskar
för FC Rosengård”, säger

Tilly i ett
pressmeddelande.
Sjögran,
som avslutade sin
spelarkarriär i och Markus
Tilly.
med semifinalen
i Svenska cupen mot Umeå
den 12 juli, delar för närvarande uppdraget som sportchef i klubben med Erling
Nilsson. (TT)

som bara är 15 år och har förhoppningsvis många goda
tennisår framför sig.
I herrsingel H 45 kan det
bli en högintressant final.
Blir resultaten de ”rätta” i semifinalerna är det två av IFKhjältarna från 1995 som kvalade sig kvar i Allsvenskan.
På ena sidan norrköpingsbon Sulo Vaattovaara och
på andra sidan nätet Patrik
Karlsson – då kallad ”PK”
– och tävlande för Hobby
i Eskilstuna.
– Patrik var en stor anled-

Vidare. När matchen på Holmen Tennis fick avbrytas blev det
att åka till Racketstadion i stället.

ning till att vi blev kvar i Allsvenskan då han gjorde två
mål, berättar Sulo Vaattovaara som fick en ”hattig” måndag i turneringen. Två gånger
åkte han till Holmens banor
och lika många gånger fick
han åka därifrån till Racketstadion.

– Vädret kan man ju inte
göra något åt, sa en sansad
Sulo som också är anmäld i
HS 35.
– Tänkte jag då fick åtminstone spela två matcher.
Den målsättningen är redan
uppfylld och då återstår första

ALLSVENSK An i

match i den yngre klassen.
Framåt 18-tiden kunde
man efter idogt och duktigt
arbete med grusbanorna sätta igång spelet igen på Holmen Tennispark.
Eddie Sandberg

SPEEDWAY

2015

22 juli: Vargarna - Masarna
23 juli: Vargarna - Valsarna

ICA Maxi Arena, Kl. 19
Regnmatchen 9/7: Ta med
kvittot och programmet, visa
vid parkering & kassa.

Entré: Vuxna 120:Ålderspensionär 100:Ungdom 15-18 år 50:Barn under 15 år gratis
Läktarplats 20:Program: 30:Parkering: 20:-

Entré framsi
framsidan: Betalkort, tickster, årskort & kontanter
Entré baksidan: Årsk
Årskort & kontanter - Andra infarten från Lindövägen öppen

