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Brädan tar Djupsjö 
över hela världen
Wakeboard/Linköping
Caroline Djupsjö hör till de främsta 
utövarna inom vattensport i världen, 
trots att svenskt klimat inte gör sig bra 
för wakeboardåkning. I vanliga fall.

Några lyckligt utvalda sitter 
och dricker kaffe på Stifts-
gården i Vårdnäs ihop med 
världsstjärnan i wakeboard, 
Caroline Djupsjö. I samband 
med en tävling som en av 
hennes sponsorer legat bak-
om på sociala medier, har de 
vunnit priset att lära sig åka 
wakeboard av den bästa.

– En bra instruktör, enas 
nybörjarna kring fikabordet 
och tvingar fram ett ödmjukt 
skratt hos Djupsjö.

Just platsen vid sjön Rängen 
har annars blivit lite av ett 
smultronställe för 24-åring-
en från Stockholm. Caroline 
Djupsjö befinner sig dock 

inte vanligtvis i Sverige över 
huvud taget. 

Ofta är hon i Asien. Ofta  
i USA, dit hon ska igen nästa  
vecka.

– Jag ska till Texas och trä-
na inför EM som är i augus-
ti, säger Djupsjö som är rege-
rande Europamästare.

– Det är lite för kallt i Sverige.  
Men jag tror att mycket av 
framgången berott på att jag 
alltid har åkt – även när det 
varit tio grader och hagel – 
bara för att det är så kul.

Glädjen för sporten är up-
penbar hos Djupsjö. När hon 
inte tävlar – och vinner – så 
ägnar hon sig gärna åt att 
bara ha skoj på vattnet.

– Jag tycker att det är ro-
ligare att friåka än att tävla, 
medger favoriten inför EM, 
och tar sig ner till vattnet för 
att ge uttryck för sin kärlek 
för sporten. 

Och dela den med andra.
David Carlsson
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Caroline Djupsjö, ska snart 
försöka försvara sitt EM-guld

Högt flygande. Caroline Djupsjö visar upp sin teknik på brädan. Åkare av hennes rang kan hoppa närmare fyra meter upp  
i luften. Foto: Robin Fornas

Styr. Stjärnan har klart för sig vad som behöver göras. 

Fart. Fort går det när Djupsjö flyger fram på sjön. 

Skratt. Titlarna hamnar i skymundan för glädjen. 

Fotboll/Motala
Läget är prekärt  
i division 1 och det har 
varit tunt på forwards-
fronten efter alla skador. 
Nu är ersättaren klar  
– 22-årige Victor  
Rotting.

Victor Rotting kom fram ge-
nom ungdomsleden i Elfs-
borg men har det senaste 
halvåret varit utlånad till 
Örgryte i division 1. Nu har 
han skrivit på ett kontakt 
med Motala AIK över ett och 
ett halvt år.

– Jag fick en bra känsla 
redan när vi snackade för-
sta gången. Sedan var jag 
uppe och kollade lite och 
allt verkade jätteproffsigt, 
säger Rotting.

Maifs sportchef Mikael 
Larsson menar nu att det 
är troligt att klubben vär-
var ytterligare spelare re-
dan i sommar.

– Det kan nog komma 
in någon till. Vi har haft en 
för tunn trupp med tanke 
på vår skadorna vi har haft, 
säger Larsson.

Pontus Persson

Maif förstärker
med ny forward

SM-titeln till
Nord på nytt
GRässlaloM/linköpinG
Edvard Nord från  
Linköping höll för  
favoritskapet och tog 
sitt femte raka SM-guld  
i grässlalom.

Det blev en succéartad kväll 
i skånska Brösarp då inoffi-
ciella SM i grässlalom skul-
le avgöras på fredagen. Lin-
köpingskillen Edvard Nord 
var som vanligt på plats och 
som vanligt en av toppkan-
didaterna till att åka hem 
guldet. 

Och det gjorde han – för 
femte året i följd.

Tävlingsformen var dock 
speciell i år. Efter kvalåken, 
som 16 deltagare gick vida-
re ifrån, fortgick tävlingen 
som parallellslalom. 

En mot en, samtidigt, 
bredvid varandra. Försten 
ner vann.

– Det är en rolig del av 
skidåkningen, sa vinnaren 
Edvard Nord på kvällen.

– Att tävla mot och bred-
vid någon annan ger en ex-
tra krydda. Det blir mer 
spännande för åkarna så-
väl som för publiken.

För det blev en publik-

fest. Mellan 200–300 åskå-
dare var på plats. Så mycket 
folk har det aldrig varit tidi-
gare, försäkrar Nord.

– Det var fullt! Det blir 
roligare att åka när all pu-
blik står och applåderar och 
hänger med.

Nästa vecka rör sig  Nord  
vidare, än mer söderut 
än till Skåne. Tjeckien är  
destinationen och junior-
VM i grässlalom syftet.

– Jag har ingen koll på 
hur bra de andra kommer 
att vara, jag har bara tävlat 
här hemma tidigare, säger 
20-åringen som blir ensam 
svensk i det internationella 
mästerskapet.

– Det kommer att bli rik-
tigt kul och lärorikt för mig.

Men först, hur firar du 
det här SM-guldet?
– Det blir nog någon öl, av-
slutar Edvard Nord lättsamt.

David Carlsson

Tennis
Tre svenskar får wild card 
i herrarnas Swedish Open. 
Markus Eriksson, 25, får 
det tredje och sista.

”Det är riktigt kul att få 
spela inför hemma- 
publiken i år igen. Båstad 
är ju favorittävlingen så 
jag är otroligt laddad att 
få visa upp att jag är bättre 
än förra året”, säger  
Eriksson, som för ett år 
sedan åkte ut direkt mot 
Paolo Lorenzi, Italien, till  
tennis.se.

Elias Ymer och Christian 
Lindell har fått wild cards 
tidigare. (TT)

Eriksson får 
wild card

FäkTning
Sveriges damlag i värja föll 
mot Ukraina med 41–45  
i åttondelsfinalen i VM  
i Moskva. Trion med  
Johanna Bergdahl, Sanne 
Gars och Emma Samuels-
son ledde efter två om-
gångar, men Ukraina  
vände och ledde med  
22–20 efter fem matcher.

Senare skulle Emma 
Samuelsson hämta upp 
till 37–37, men då drog 
ukrainskan ifrån och 
Ukraina vann till slut med 
fyra stötars marginal.

Sverige fäktar nu om 
platserna 9–16. (TT)

Medaljhopp föll 
i fäktnings-VM

Edvard Nord. 


