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NY ISHOCKEYCUP

I KORTHET

Cup kommer
att anordnas till
minne av Tilda Österrike bjöd

Topplaceringar.
Det blev det för Helena Gustafsson under helgen.
Foto: Jannes-Wolff

ISHOCKEY · Cupen ska spelas i Kopparhallen

i Clemensnäs den 1 september.
För drygt två månader
sedan gick Clemensnäs damhockeyspelare Tilda Höglander tragiskt bort. Nu är det
klart att det kommer
att anordnas en cup till
hennes minne.
Det är Jörgen Granlund,
en av föräldrarna till Tildas
lagkamrat som är initiativtagare till Tildas Minnescup 2012. Den kommer att
spelas den 1 september och
är en cup som inte följer det
traditionella cupkonceptet.
– Det är inte en cup för
lag utan man anmäler sig
som individuell spelare. Sedan delar vi upp spelarna i
lag och matchar mot varandra, säger Jörgen.
Arrangemanget är till för
alla damer och tjejer som
spelar damhockey i serie-

LOGGA.
Det finns en historia bakom loggan till Tildas Minnescup 2012.
spel i Norrland och platsen är Kopparhallen i Clemensnäs.
– Vi vet inte alls hur det
här kommer att tas emot,
om det kommer 14 eller 48
spelare. Vi har i alla fall satt
en övre gräns på 45 stycken.

Många tankar

Tanken med cupen är att
hedra Tilda som så tragiskt
gick bort skärtorsdag i år då

ett skikt i hennes kroppspulsåder gick sönder.
– Det här har tagit väldigt hårt på många av tjejerna som spelar hockey.
Flera har till exempel ställt
in de planer de hade på att
gå hockeyskola i sommar.
Det är många tankar som
börjat snurra efter den här
händelsen, som att livet
faktiskt består av annat än
hockey, säger Jörgen.

En historia

Jörgen och hans vänner
som kallar sig HLU Norr,
Högre läktarutbildning
Norr, tyckte att en cup
skulle passa bra för att lätta upp stämningen lite och
helt enkelt ha roligt med
varandra.
– Livet går ju trots allt vidare och man måste försöka hitta det positiva med

allt. Vi vet att Tilda själv
hade velat spela vidare.
En speciell logotype har
tagits fram till Tildas minne. Det är tänkt att den ska
pryda matchtröjorna i Clemens damlag och den ska
även vara logga för cupen.
– Det är en hand med
tre fingrar och sedan hennes namn. De tre fingrarna har faktiskt en historia.
Under säsongen så brukade alltid Tilda och hennes
pappa Anders göra det där
tecknet åt varandra och vi
andra hade ingen aning om
vad det betydde. Nu vet vi,
det betyder ”jag älskar dig”.
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INLINES

Helena Gustafssons
Europaturné fortsätter. I Österrike blev det
en hel del höga placeringar och personliga
rekord.
Helena Gustafsson, Skellefteå AIK Cykel, fortsätter
att imponera på Europacupen. När det den gångna
helgen var dags för tävlingar i Österrike, så placerade
hon sig högt.
På 500 meter satte hon
nytt personligt rekord i
kvalet, 44.72. Det var över
en sekund bättre än det
gamla rekordet på track.
– I semin gick det lite
långsammare och jag missade final, trots att jag hade
bästa tid i kvalet. Där blev
jag åtta, berättar Helena.

På söndagens 1 000 meter satte Helena ett nytt
personligt rekord med hela
fyra sekunder.
– Det var en bana som
tillät snabb åkning, det var
snabba kurvor.
Det blev en sjundeplats,
men hon var mindre än en
sekund efter segraren.
– Jag var inte med nog
bra när det blev spurt, var
för långt ner i klungan. Men
jag är ändå riktigt nöjd.
Helena krönte helgen
med att ett bra poänglopp,
då hon tog sex poäng tidigt i
loppet, och slutade fyra.
– Det var en av de bästa
poängloppen jag har gjort.
Nu väntar några dagar i
Schweiz för Helena innan
nästa tävling drar igång till
helgen.
Elin Ala

Ekesryd har lämnat
in sin önskelista

FOTBOLLENS HELG

■■Under helgens samlades
unga som gamla på sportfältet i Kåge då den årliga
Fotbollens Helg ägde rum.
Fotbollsmatcher spelades
från morgon till kväll och
det fanns aktiviteter för alla
åldrar.
Lotterier av olika slag,
godisregn, sumobrottning
och ansiktsmålning fanns
på plats. Under söndagen
delades det ut pris till årets
ledare inom Kaif och båda
dagarna fanns fika- och
hamburgerförsäljning.
– Försäljningen av fika
har rullat på bra och det
som sålt allra bäst under
förmiddagen är såklart kaffet, folk måste vakna till, sa
Kristina From Hedström.

på fina resultat

INNEBANDY

Tränarrollen är nu löst
för Skellefteå IB. Nu
börjar jobbet med spelartruppen.

Många mål.
Skellefteå FF pojkar 04 kvitterar till 1–1 i sexmannamatchen mot Kaif. Matchen slutade 10–1.

Som Norransporten berättade i förra veckan är det nu
helt klart att Lars Ekesryd
kommer att leda Skellefteå
IB i en treårig plan som på
sikt ska ta laget tillbaka till
elitserien. Kontraktet är
nu påskrivet och Ekesryd
har lämnat sin önskelista
av spelare till sportchefen
Pelle Holmström.
– Det känns sjukt roligt
att det är klart och vi har
dragit konceptet för tjejerna. Vi är lite sent ute så nu
ska vi komma till skott så
snabbt som möjligt, säger
Ekesryd.

Taggade spelare
Stod för fikaförsäljningen.
Kristina From Hedström, Melina Nyman och
Robert Koss.

Målad.
Alex Degerfeldt blev målad som Dracula av
Felicia Pettersson.

Skellefteå IB har redan
träffat några av spelarna och uppgifter till Norransporten gör gällande att

Klar.
Lars Ekesryd är nu officiellt klar som tränare för
Skellefteå IB.
ARKIVBILD
två av spelarna klubben varit i kontakt med är bland
annat Jenny Marklund och
Sofie Lindgren från Skellefteå IBS.
– Det är lokala namn vi
pratat med och vi har träffat några av dem. Vi är ute
efter taggade spelare som
är villiga att vara med på
den här resan, säger Ekesryd.
Lars Lindberg

