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Start.
Det vankas tävlingar i Fällbäcken i helgen.
Arkivbild: Roine Sandlén

Tävlingstips inför
helgens tävlingar
Hundkapp

I vanlig ordning kom
mer Duncan McKies
tips inför hundkapp
löpningarna i Fällbäck
en.
I helgen är det dags för
hundkapplöpningar på
Björkis Greyhound Park i
Fällbäcken. Fyra lopp kom
mer att köras. Den största
prissumman delas ut i lopp
2, Myggan Race, där vinna
ren får 1 200 kronor.

Tipset
n Lopp 1: Crimdon Tamar
sprang ett fantastiskt lopp när
hon blev tvåa i Deltatiken, hon
kom även in på en fin tredje plats
i Reklam City Race sist i Skellefteå. Crimdon Zeus var i ledning
då han blev knuffad av en hund
sist på Midlanda banan. Crimdon
Stapler kommer inte heller att
vara långt efter men han är en
ung hund som fortfarande lär sig.
Tips: 4, 3, 6
n Lopp 2: Crimdon Cobra
sprang ett fantastiskt lopp sist

på Midlandabanan, och kan
leda hela vägen här. Razzia har
sprungit bra, var välplacerad när
han fick problem i kurvan sist
i Skellefteå. Daring O’Diamond
Kan vara en hög odds chans här.
Tips: 2, 1, 6
n Lopp 3: Ett trehundslopp.
Crimdon Jou har äntligen fått sin
favoritbox, 1, och kan leda från
start till mål men han måste
passa sig för Kung Bore som
sprang ett fantastiskt lopp sist
med ett starkt avslut. Crimdon
Medusa har haft ett mycket bra
år men har gått lite upp och ner
i form, och kommer inte att vara
långt efter.
Tips: 1, 6, 5
n Lopp 4: Ice Queen går från
klarhet till klarhet, hennes vinst
av Delta tiken förra helgen visar
att hon håller på att utvecklas
till en fantastisk tävlingshund.
Beauty Clover har sprungit bra
och slutade tätt efter Crimdon
Cobra sist, efter att ha hållit
ledningen nästan ända in i mål.
Prince O’Power har sprungit bra
men frågan är, hur bra är han
efter sin skada?
Tips: 3, 1, 2

Intoccabiles sköna
skrällvinst i Boden
TRAV

Intoccabile skrällvann
till 75,06 i odds i Bo
den i går. ”Ett under
betyg till spelarna”,
säger kusken och trä
naren Jens Eriksson.
Intoccabile var segerlös ti
digare i år och var dessutom
blek i förra starten i Boden.
– Han har varit ojämn i
år, men han ska inte vara
minst spelad i ett sådant
här lopp, tycker Jens.
Intoccabile satt i tredje
ytter och följde sedan fa
voriten Sebastian Palema i
anfall 800 kvar.

TAEKWONDO
NYBORJARSTART 3 SEPTEMBER
(INTAG HELA SEPTEMBER)
Info eller anmalan

– Nu testar vi och anmä
ler till V75 och så kollar vi
om startpoängen räcker.
Intoccabile är en häst som
passar i V75 då det blir lite
tuffare körning i sådana
lopp, säger Jens.

Tillbaka igen

Veams Eagle Eye var
ofräsch på Solänget i juni
och drogs med en hals
infektion när han startade
i Lycksele i juli. Nu var han
tillbaka efter behandling
och avgjorde knappt efter
att ha avslutat bäst alla från
utvändigt köläge.
TORBJÖRN ENMARK

BIO I
HELGEN?

0910 - 77 73 05
www.sooshim.se

VUXEN
UNGDOM
BARN

Biografernas filmutbud
hittar du under Nöjen.

När det gällde –
då sköt Larsson
personsämsta

BÅGSKYTTE · Robert Larsson från Skellefteå inledde

tävlandet i Paralympics med en jätteblunder.
Under torsdagen inled
des kvalskjutningarna
i bågskyttet i Paralym
pics. Skelleftehoppet
Robert Larsson tillhör
som vanligt en av favo
riterna, men Larsson
gjorde ett ödesdigert
misstag.
Men allt började bra för
Larsson. Efter den för
sta skjutomgången kunde
Larsson stoltsera med en
serie på 327 poäng, något
han var riktigt nöjd med
tack vare det dåliga väd
ret.
– Jag inledde med 51 po
äng i första rundan och det
var bra. Det regnade och
blåste en hel del på förmid
dagen och det tog tag i bå
gen och störde när man
skulle släppa iväg pilen,
säger Larsson.
Efter den första skjut
serien blev det en paus och
senare under dagen åter
upptogs tävlingarna med
den andra serien. Larsson
kände att självförtroen
det växte i takt med det att
vinden tilltog och oroade
samtliga skyttar i tävlingen.

därmed på en 20:e plats ef
ter kvalet. Det betyder att
han med största sannolik
het kommer att ställas mot
den dubble världsmästa
ren Alberto Simonelli när
matchskjutningarna inleds
i dag. En av sportens abso
lut bästa, men en skytt som
Larsson slagit flera gånger
tidigare.

”Finns en bra chans”

Tufft.
Robert Larsson hade en tung första tävlingsdag i Paralympics.
Arkivbild: Leif Andersson
– Det kändes jättebra
innan, men det blev ju min
dre bra.

En mardröm

Larsson sköt en bom och
missade tavlan helt och
hållet med sin första pil i
den andra serien. En riktig
mardröm för Larsson.
– Jag fick en rejäl upp
försbacke efter det och
kunde aldrig riktigt åter

hämta mig efter den mis
sen, säger Larsson.
Resultatet i den andra
skjutserien blev 309 poäng.
Ett resultat som var Lars
sons sämsta den här sä
songen.
– Det känns riktigt trå
kigt att man skjuter sin
sämsta serie när det gäller
som mest. Det är klart att
jag är besviken.
Larsson placerade sig

– Jag kan absolut inte sur
na ihop som jag gjorde i dag
(läs: i går) mot Simonelli,
då blir det tufft. Men bara
jag sätter press på mig själv
och inte blir nervös tror jag
att det finns en bra chans
att slå honom.
De fyra bästa från kva
let direktkvalificerades till
åttondelsfinal, men för Ro
bert Larsson är det bara att
ställa in sig på sextondels
finalerna som alltså inleds
i dag.
– Jag kommer försöka att
fokusera på morgondagen
och inte tänka på det som
hände i kvalet. Det går inte
att gräva ner sig utan bara
att se framåt.
Lars Lindberg

Tildas minnescup flyttas till arenan
ISHOCKEY

Minnescupen tillägnad
den bortgångna dam
hockeyspelaren Tilda
Höglander var tänkt
att hållas i Koppar
hallen. Men den flyttas
in till Skellefteå.
Det var på skärtorsdag i
år som Clemensnäs dam
hockeyspelare Tilda Hög
lander hastigt och tragiskt
miste sitt liv endast 13 år
gammal. Hon drabbades av
aortadissektion, något som
var medfött.
För att hedra hennes
minne kommer det på lör
dag, med start klockan
12.30, att anordnas en cup.
Tanken var att den skul
le genomföras i Koppar
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Clemensnäs Hockey hade
tidigare råkat ut för en traumatisk
händelse som lyckligtvis
de väl. Därför var de väl slutaredda när beskedet kom,förbeav deras spelare, Tilda att en
Höglander, hastigt avlidit.

arkivbild: gÖraN WeSterlUNd

StaRK.
tilda spänner
musklerna i
Nordmaling.

fRuKtad tRiO.
den så kallade ”myggkedjan”
i Clemens damer. från vänster
tilda Höglander, Wilma
Widmark och Vilma granlund.

”Hon blev gladare – det var
Foto: Per hedberg

alltid
glad
”Hon var
en jätte
positiv tjej,
lite knäpp
och alltid
glad. Och
en riktig
vinnar
skalle.”

Vilma Granlund,
kompis.

och även föräldrarna till
varsin minnesstund. Samlingar som
också Tildas
föräldrar Anders, Maria
och lillebror
Nils var med på.
– Det var betydelsefullt att
få träffas.
Vi tände ljus och pratade
om att det är
viktigt att våga sörja och
att det
att vara ledsen, säger Ronny. är okej
Damlaget ställde in den
stundande
säsongsavslutningen.
– Allt ställdes på ända och
alla var i
chock så vi kände att det
inte riktigt var
läge då, säger Gun.

Det var för snart tio år sedan
mensnäs hockeylag i division när CleI var på
väg hem från en hockeymatch
som
bussen körde av vägen och
lade sig på
sidan. Med nöd och näppe
klarade sig
alla från allvarliga skador.
Det
och då som klubben beslutadevar där Stort kontaktnät
sig för Klubben tog även
att ta fram en krisplan.
ansvar och
tade rektorerna på skolorna kontak– Vid bussolyckan hade
där Tilda
varken sty- gått samt
där spelare som spelat med
relsen eller vi på kansliet
någon aning Tilda i Clemensnäs
om vad som hänt. Media
Hockey går.
ringde vår
– Eftersom det är både
ordförande och ställde frågor
i Norr- och
men han Västerbotten
visste inte något, säger
så har det blivit en hel del
kanslisten Ca- samtal.
Jag har
rola Jonsson som var den
som fick i torer på vissa även pratat med kurauppdrag att upprätta en
skolor för det är
krisplan.
att Tildas kompisar får den så viktigt
– Det är viktigt att information
hjälp de bekom- höver i en sådan
mer ut snabbt. Direkt om
här situation.
något hänNu är steg ett i krishanteringen
der vet alla i klubben att
över,
det
ska ringa. Jag meddelar sedanär mig de men än återstår mycket arbete.
alla i sty– Det går
relsen och övrig personal
direkt. Är det sorgearbete.inte att forcera fram i ett
något riktigt allvarligt kallar
Det
jag styrel- glömmer inte måste få ta tid. Man
sen till ett möte så snart
en bästa vän eller en
det bara går.
backkollega i laget bara
sådär, säger
Carola.
Information direkt
Tildas föräldrar är väldigt
Ronny Berglund, lagledare
tacksami Tildas lag ma och nöjda
pojkar -98, och Gun Normark,
över hur Clemensnäs
lagle- Hockey tacklat
dare i damlaget, poängterar
denna
tragiska
hänvikten av delse.
att ge snabb och korrekt
information
– De har varit helt perfekta,
om vad som hänt. När Tilda
säger de.
dog informerades spelarna och deras
CeCilia edström
föräldrar FAKTA
och på hemsidan publicerades
information om det tragiska.
POSOM-gruppen
Klubben tog sedan kontakt
med n Arbetar för att genom
Skellefteå kommuns POSOM-grupp.
psykiskt och
socialt omsorgstagande på
En grupp som ger psykisk
sikt förebygga
al omsorg vid större olyckoroch soci- psykisk ohälsa.
och
ka- n Kallas ut av SOS Alarm
tastrofer. Gruppen som
och kan vid behov
består av för- upprätta
stödcentrum.
samlingspedagog, diakon
och kyrko- n Ledningsgruppen
herde samlade spelarna
ansvarar för att stöd
i de båda lagen ges till
drabbade personer.

Foto: Privat

Det var i Skellefteå som
Tilda för för- var. Nu fick
sta gången fick möjlighet
hon hela paketet och känatt
damlag i hockey, och inte spela i ett de sig inte ensam längre, säger mamvara ensam ma Maria.
tjej med killarna. Norran
gjorde ett
reportage i september
2009 om Cle- På Vitberget,
mens hockeyskola där
Tilda var i fo- tern upphängdai villan, är bilder på dotkus.
runt om på väggarna
och ett ljus är tänt. Flera
”Det myllrar av barn på
av bilderna på
isen i ung- Tilda i full
Clemensmundering på isen.
domshallen och vid första
anblicken
– Det blev ett stort lyft
ser alla likadana ut. Men
för henne
vänta, där att få spela
är en med långt ljust hår
med Clemens damer och
som sticker Clemens
pojkar -98.
fram under den gallerförsedda
hjäl- fruktansvärt mycketHon utvecklades
men.”
som person under det här året.
Att det här året få vara
en av 20 re. Det var lite Hon blev också gladatjejer gjorde att hon blommade.
som att hon hittat hem,
säger Maria.
– Det var inte samma grej
Det gick bra för
larna. Hon var alltid ensam med kili sitt lil- uttagen att spela Tilda och hon blev
la omklädningsrum, eller
ofta var det Västerbottens med både Norr- och
ett domarrum. Den där
ishockeydamer och
sammanhållningen, omklädningsrumskänslan hon hittade snabbt nya vänner, bland
andra lika gamla lagkamraten
missar man när man är själv
Vilma
som Tilda Granlund.
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Oklanderligt krisarbete
av Clemensnäs Hockey

ISHOCKEY

iNtE BaRa HOCKEY.
tilda var en väldigt duktig slalomåkerska.

ENKELT
”Det är lite som förr
när man kastade in
klubborna i en hög
i mitten och delade
på det viset.”
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lite som att hon hittat hem”

– Hon var en jättepositiv
tjej, lite diga och tränaren
knäpp och alltid glad.
tyckte att vi tog lång
Och en rik- tid på oss.
tig vinnarskalle, sedan
ville
Tilda blev förbannad och
tid träna. Det älskade hon, hon allskrek på
säger Vil- tränaren.
ma, som berättar hur det
var att hänga
– Men håll käften. Det
med Tilda.
är ju ditt fel
att vi är sena gubbe.
– Hon kände väldigt många.
Var
Tilda var en person som
man än var så hälsade
sa det hon
hon på folk ville säga
och sedan var det inte
och hon hade väldigt lätt
mer
för
Hon kunde gå fram till vem att prata. med det.
som helst
och hade inga problem
att säga vad Stålbucklan
hon tyckte.
i Stockholm skulle bli en perfekt avslutning
Som när hon var ny i pojklaget
på en säoch song som hade gett
gav sin tränare en avhyvling.
Tilda så mycket
både sportsligt och
– Efter en match samlade
träna- och Vilma skulle som person. Hon
ren laget i killarnas omklädningsrum.
spela med Norrbottens distriktslag och ge
Medan han pratade passade
sig iväg tidigt
killarna på morgonen
på att byta om medan vi
satt där i full innan hände 20 april. Men två veckor
mundering och väntade
på att få gå till en chock, det som för alla kom som
och Tilda, hon fick aldrig
vårt lilla rum och ta av
oss. När vi väl de där
ta
efterlängtade skären på
fick göra det var ju killarna
isen i
nästan fär- Stockholm.

Men trots att turneringen
rig blev av för Tilda fanns aldhon
med. Ett foto på henne
fick
sen längst fram i bussen, plati omklädningsrummet och i
avbytarbåset hängde hennes
tröja och
de traditionella mjukisdressarna

till laget fick ett extra tryck
Clemens änglavingar och med
Tildas
namn.

Framtiden var ljus. Vilma
och
Tilda hade planer. De
hade bestämt sig för att söka
in på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik
om två
I villan, i Tildas rum, hänger år.
fortfarande en affisch på väggen,
en affisch
med Daniel och Henrik
Sedin.
– ”Det här är jag och du
i framtiden
Vilma”, så sa hon till mig
när
där och hälsade på, berättar jag var
Vilma.

saknad.
Till cupen stålbucklan tryckte
norrbottens
distriktslag upp
tröjor till minne
av Tilda.

FOtO: PRivAt

Norran den 2 juni i år.

”Läkaren sa att de inte
kunde göra något mer”

Det Tilda drabbades av

många olika organ i kroppen
aortadissektion. Något var
FOtO: mOA NystRöm
som
empel ryggmärg och mage till exär mycket ovanligt bland
unga
detta händer, som i Tildas och när
människor.
fall, blir
blodtillförseln till dessa
organ kraftigt nedsatt.
– Det finns fall när unga
människor
Dissektionen var varken
drabbats men det är inte
träningsmånga i lan- eller idrottsrelaterad
det. Oftast uppstår en aortadissektion
utan detta var
medfött och skulle ha
hos äldre personer där
inträffat oavMen så blev det inte.
man kan här- sett om
Skär- leda till åderförkalkning
hon tränat hårt eller ej.
torsdag 2012 klockan
eller andra
21.26 orsaker, säger
Jan
stängdes respiratorn av
och en läkare i kärlkirurgi, Stenbaeck, över- Snabb operation viktigt
älskad dotter, syster, lagkamrat
och som
som opererade Tilda vid en av de Som regel måste den drabbade opereoch väns ögon stängdes
Norrlands ras mycket
för
snabbt när detta inträffar,
tid. Men minnena av Tilda,all- Universitetssjukhus.
de
Aortan, den stora kroppspulså- helst inom några timmar. För Tilda
lever i allra högsta grad.
hände det tidigt på morgonen
dern, består av tre skikt.
på skärhände i Tildas fall var att Det som torsdag och hon undersöktes på Skeltildasminnesfond.se
det innersta lefteå lasarett
skiktet sprack sönder medan
till mitt på dagen. Sedan
n En minnesfond till Tildas
aortans åkte hon vidare
minne
ytterväggar fortfarande
till Umeå i ambulans.
har upprättats. Fonden delar
var hela.
En resa där Tilda var vid
årligen
– Vid en dissektion rivs
medvetande
ut ett stipendium för att stödja
det inner- och var lärde
sta skiktet loss av blodströmmen
ambulansläkaren myckoch uppmuntra tjejer som
och et om hennes största
blodet rinner i ett nytt hålrum
kämpar, tränar och brinner för likt Tilda
passion
i
livet,
i
kärlet, hockey.
att utöva sin
säger Stenbaeck.
idrott.
Operationen i Umeå pågick
sedan i
flera timmar.
Strömmade fel väg
text
– Just efter klockan 21 kom
Det här gjorde att Tilda
läkaren
inte förlora- och sa att
CECIlIA
de inte kunde göra något
de något blod utan man
EDSTröM
mer,
kan
cecilia.edstrom
beskriva det som att blodetförenklat säger Tildas pappa Anders.
@norran.se
började
– De gjorde verkligen allt
strömma fel väg.
0910-577 00
de kunde.
Aortan förgrenar sig sedan
ut till

hallen i Ursviken men på
grund av ombyggnationer
så kommer den att flyttas
till Skellefteå Kraft Arena.

Lite annorlunda

– Just nu håller vi att förbe
reda som mest inför detta,
säger initiativtagaren Jör
gen Granlund.
Cupen är av ett lite annor
lunda slag. Det är inte hela

CeCilia edström

Jörgen Granlund.

lag som anmält sig, utan is
tället enskilda spelare.
– Sedan har vi delat in
dem i lag. Det är lite som
förr när man kastade in
klubborna i en hög i mit
ten och delade på det viset.
Men det är klart att vi tänkt
lite på ålder, så att inte de
allra bästa ska hamna i
samma lag, säger Granlund.

Som det ser ut just nu
kommer 40–45 spelare att
delta och en av dem är ing
en annan än Erika Holst.
Erika, landslagsstjärnan,
som i dagsläget jobbar som
utvecklingsansvarig för
damishockeyn på Svenska
ishockeyförbundet.
– Hon kommer att spe
la den första matchen, så vi
håller på att ragga ihop en
utrustning till henne efter
som hon inte har med sig
det hit upp.
Men Erika ska inte bara
spela match.
– Nä, hon kommer även
att hålla en liten informa
tion med alla spelare som
ska delta i cupen, avslutar
Jörgen Granlund.
Cecilia Edström

