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i korthet
1–39 i premiären
för Rinkebylag
INNEBANDY Det blev storstryk
för Rinkeby IBK i premiären av
division 6A hemma i Ärvingehallen i helgen. Matchen mot
Enebyberg slutade till sist
med 39–1.
Men lagets frontﬁgur Allan
Szlufarski deppar inte för det.
– Nej, nej. Det kändes jättebra, vi kommer igen.
De stora siffrorna förklarar
han med sjukbortfall, inte
minst på målvaktssidan.
– Vi var alldeles för få och
var tvungna att ta in några
amatörer, säger Allan Szlufarski.
Rinkebys mål gjordes av
Harun Köker på passning av
Caan Deniall.

Farha Omar
årets ledare

Basketsamarbetet
sprack i sista stund
Akropol och Tensta fortsätter på var sitt håll.
Akropol och Tensta var
◗ Samma klubb från början
mycket nära ett tätt
tränaren Georgios Koukouvinos
◗ Akropol bildades i december
samarbete, men planerut, och startade Elinsborgs IF.
1986. Fram till dess var klubben
na stoppades just före
◗ Ovannämnda klubb bytte
en sektion av Akropolis IF. Men
senare namn till Tensta BK.
det växande antalet utövare
säsongsstart.
◗ I våras degraderades Akropol ur
Rinkeby och Tensta gjorde det
– Skönt, det hade känts inödvändigt
basketligan, sedan man lämnat
för basketsektionen
som att rädda ett sjunin en ofullständig balans- och
att bilda en egen förening.
resultaträkning till förbundet.
◗ Fram till för tio år sedan var
kande skepp, säger TenLaget spelar i år i basketettan.
Akropol och Tensta samma förstas herrspelare Charles
◗ Tensta kom sist i återkvalet till
ening. På grund av konﬂikter om
Carayol.
basketettan och spelar komhur en basketklubb ska drivas,
Lokaltidningen Mitt i träffar Charles Carayol och Akropols lagkapten Thanasis Kalpakas i Tensta för
att kolla vad de tycker om en eventuell framtida sammanslagning.
Kalpakas är 100 procent för, Carayol emot.
– För mig är det självklart att gå
ihop, säger Kalpakas. Vi är från
samma område. Det är samma
barn, kompisar som spelar mot
varandra.
Tenstas ﬂickor 90, som han tidigare coachat, är ett utmärkt exempel på det sjuka i att ha två satsande klubbar i ett så litet område.
I dag spelar halva gänget i Tensta och andra halvan i Akropol.
– Jag menar att det är jätteonödigt, säger Kalpakas.
Carayol har svårt att se några
fördelar med en fusion. När han
först hörde talas om det, tyckte

bröt sig en falang bestående av
bland andra nuvarande Tensta-

han att det kändes helt fel. ”Som
att rädda ett sjunkande skepp”.
– Deras mål var bara att gå upp
i ligan igen. Men utan oss skulle
det inte gå, vi var som deras fötter.
Vi hade ungdomarna, pengarna,
sponsorerna. De hade inget att ge,
förutom en plats i basketettan.
I våras degraderades Akropol
ur ligan efter att ha lämnat in en
ofullständig ansökan till förbundet, samtidigt som Tensta, som uttalat ligaambitioner, åkte ur basketettan efter ett dåligt genomfört
kval.
Det var därför två tilltufsade
klubbar som i våras inledde dis-

mande säsong i division 2 mellansvenska östra.

kussioner om en sammanslagning.
Initiativet kom från Akropol.
– Det ﬁnns massor att vinna på
ett samarbete. Inte minst är det
viktigt att vi drar åt samma håll
för att övertyga Stockholms stad
om vikten av att bygga en ny hall
i området. Dessutom har ju Tensta
och Akropol en gång varit samma
förening, säger ordföranden Jan
Johansson.
Samarbetet skulle inledas med
två gemensamma representationslag, ett herr- och ett damlag,
under namnet 163 Basket, efter
det gemensamma postnumret.
Men så backade Akropol ur –
i sista stund.

– Det blev lite forcerat på slutet
med tanke på att säsongen börjar
redan till veckan. Vi hade inte ens
hunnit trycka några tröjor. Däremot är jag öppen för fortsatta diskussioner om ett framtida samarbete, säger Johansson.
För Tenstas styrelse kom avhoppet som en kalldusch.
Både medlemmar och ledare
var först tveksamma till ett samarbete. Inte minst på grund av
Akropols tidigare rykte i BasketSverige som en oseriös klubb, som
bara satsar på elitverksamhet och
inte tar läktarvåld på allvar.
Men sedan var Tenstas ledning
inställda på samarbete, mycket
beroende på att grannklubben
lagt om kurs och storsatsat på
ungdomsverksamheten.
– Om vi går samman har vi helt
andra möjligheter att nå ligan,
säger huvudtränaren Georgios
Koukouvinos.
Diskussionerna lär fortsätta och
kanske är det som Thanasis Kalpakas säger.
– Nu är det viktigt att man skiter
i det som hänt och kollar framåt.
Varför två lag, varför inte ha framgångar tillsammans?
● Monika Ruborg
monika.ruborg@mitti.se
tel 550 550 67

Derbyn kan
spelas dagtid
FOTBOLL Fotbollsderbyn och
andra högriskmatcher borde
spelas dagtid på helger, anser
kultur- och idrottsborgarrådet
Madeleine Sjöstedt (fp).
– Mitt tålamod är slut.
Stockholms arenor ska vara
trygga och välkomnande för
alla. Spelas matcherna dagtid
på helger kanske barnfamiljerna kan gå på fotboll utan
att vara rädda för att hamna
mitt i ett ﬁrmabråk.

Akropolis föll mot
nya serieledaren
FOTBOLL Kistas Akropolis har
tappat kontakten med täten
i division 2 södra Svealand.
I lördags kunde man ha
påverkat tätstriden ändå, men
Karlslund blev för svårt på
bortaplan. Örebrolaget vann
med 4–2.
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Tenstas Thanasis Kalpakas är för ett samgående – Akropolis Charles Carayol är bestämt emot. Men diskussionerna om det vettiga i att ha två hårdsatsande
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klubbar i samma lilla område lär fortsätta.

BASKET 18-åriga Farha
Omar, Tensta basket, har
tilldelats Stockholms
idrottsförvaltnings ungdomsledarstipendium.
– Jag är jätteglad och
förvånad.Det ﬁnns så
många aktiva ungdomar, säger Farha Omar.
Stipendiet om 10 000
kronor tycks välförtjänt, för 18-åringen är
aktiv som få.
Hon är inte bara coach
för Tenstas ﬂickor och
pojkar -98. Hon spelar
dessutom i damlaget,
sitter i ungdomskommitén, i styrelsen, är
funktionär på matcher,
samt dömer.
Stipendiet delas ut
den 3 november i samband med en middag
i Stadshuset.

