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●● När ska IFK Ystad åter kliva upp i elitserien? Frågan har ställts i 
flera år. 

●● Svaret ser med stor sannolikhet ut att bli lördagen den 19 mars 
2016. Då räcker det med en poäng hemma mot Warta.

Ystad. Philip Hennings-
son är väl medveten om 
förutsättningarna. Och 
han längtar efter att få ta 
sig an uppgiften.

– Man tänker inte på så 
mycket annat nu. Man 

längtar efter att få spela. 
Man får ha fokus på trä-
ningarna nu så man är för-
beredd till matchen, säger 
Philip Henningsson.

Henningsson har till-
sammans med Henrik 

Knudsen fått utstå punkt-
markering i flera match-
er, särskilt den senaste ti-
den. Det finns risk för att 
så blir fallet även mot 
Warta.

– Det är väl inte omöj-

ligt. Det fungerade väl 
ganska bra för Alstermo 
att göra så mot oss till ex-
empel. Det var först på 
slutet vi löste det i den 
matchen, så det är inte 
omöjligt att det händer nu 

Philip Henningsson längtar tills matchen mot Warta är i gång. Då ska IFK Ystad spela för att ta klivet tillbaka till elitserien. Foto: SpriSSe NilSSoN

Det är nära nu  
för IFK Ystad  
– elitserien väntar

0 0 1
dag kvar...
...till IfK Ystad spelar match 
mot Warta. En poäng där 
och det är elitserien nästa 
för ”di röe”.

Några SM-tävlingar i slalom blir det inte i Brösarp i som-
mar. Foto:YA/Arkiv  

SM i grässlalom 
lämnar Brösarp
I fyra år har inofficiella SM 
i grässlalom arrangerats 
av Brösarps Alpina Skid-
klubb. I år blir det inte så. 

Brösarp. Nu är det spi-
kat, att SM i grässlalom 
2016 kommer att bli en 
del av SM-veckan i Norr-
köping. Därmed lämnar 
Brösarps Alpina Skid-
klubb över arrange-
manget, som ägt rum i 
Ornabacken sedan 2011.

För första gången upp-
höjs grässlalom till en 
programpunkt på den of-
ficiella SM-veckan. Norr-

köpings Skidklubb tar 
över arrangörsskapet, 
men tävlingen kommer 
inte att hållas i Pernilla 
Wibergs gamla hemma-
backe Yxabacken utan i 
Vrinnevibacken i centra-
la Norrköping.

– Det här gör att klub-
bens medlemmar får en 
välbehövlig paus och 
kan ställa upp som del-
tagare i årets SM, säger 
Fabian Rimfors, eldsjäl 
och en drivande kraft i 
Brösarps Alpina Skid-
klubb.

Jan OhlssOn

Nyreröd till  
VC-finalen
ridspOrt. Dressyrryt-
taren Emilie Nyreröd 
får chansen i världs-
cupfinalen i Göteborg 
nästa vecka, rapporterar 
Radiosporten.

Nyreröd får en plats ef-
ter flera återbud till täv-
lingen. Bland annat 
kommer inte den engel-
ska världsstjärnan Char-
lotte Dujardin till start.

Övriga svenskar i dres-
syrtävlingen är Tinne 
Wilhelmsson-Silfvén och 
Patrik Kittel.

Henrik von Ecker-
mann är ende svensk i 
hopptävlingen. (TT)

Redknapp tar 
över Jordanien
FOtBOll. Den förre Tot-
tenhamtränaren Harry 
Redknapp blir förbunds-
kapten i Jordanien. 
Samtidigt har han fått 
ett annat jobb, som råd-
givare i den engelska 
Championship-klubben 
Derby.

Den 69-årige fotbolls-
tränaren har aldrig tidi-
gare haft ett landslags-
uppdrag.

Redknapps första upp-
drag i Jordanien är att 
försöka lotsa laget till 
VM. I april spelas två 

kvalmatcher, mot Bang-
ladesh och Australien. 
(TT)

Rysk simmare 
dopad igen
simning. Ryska simma-
ren Julia Jefimova är den 
senaste i raden av idrotts-
stjärnor som åkt fast för 
meldoniumdopning. 
Jefimova testades utan-
för tävling.

Den fyrfaldiga världs-
mästarinnan i bröstsim 
riskerar att bli avstängd 
på livstid eftersom hon 
redan straffats för dop-
ningsbrott en gång.

–  Precis som förra 
gången är jag besviken, 
säger hennes svenska 
konkurrent Jennie Jo-
hansson till SVT. (TT)

Leicesterkugge 
till landslaget
FOtBOll. Att spela bra i 
Premier Leagues topp-
lag ger resultat. Nu har 
Leicester-mittfältaren 
Danny Drinkwater bli-
vit uttagen till det engel-
ska landslaget för första 
gången.

Förbundskaptenen 
Roy Hodgson tog med 
26-åringen till lands-
kamperna mot Tyskland 
och Nederländerna i slu-
tet av mars. (TT)


