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Han har hittat sin plats

Lagspelaren Diamantis Koukouvinos tror han får chansen i ﬁnalen.
Han har bara spelat
drygt fem minuter i
semiﬁnalerna och bänkades i avgörandet mot
Solna, men Diamantis
Koukouvinos surar inte.
Han ser framåt i stället.
– Jag passar nog bättre
mot Plannja, säger han.
I Elinsborgsskolans gympasal är
Diamantis Koukouvinos hjälte
även om han inte ﬁck spela mot
Solna. Men killarna i Tenstas
94:or, som Diamantis tränar, kan
inte dölja sin besvikelse. De hade
ju åkt till Fryshuset för att heja.
– Varför ﬁck du inte spela? undrar de nu.
– Jag får sitta ibland, men det
gör inget eftersom vi vann. Det är
bara att komma tillbaka nästa träning, vara positiv och kämpa för
laget, svarar Diamantis.
Oberörd är han inte. Som alla
andra vill han förstås vara inne på
plan och hjälpa sitt
lag.
– Men man får påminna sig om att det
är ett lagspel. Det är
tränarens beslut att
se vilka spelare som
passar in bäst mot
de motståndare man
möter. Det är inget
personligt.
Svenskgrekpolacken är med sin
ödmjuka inställning en typisk representant för nya 08 Stockholm
– svensklaget.
För segern mot Solna är verkligen lagets seger över individualisterna och de inhemska spelarnas
seger över importerna.
– Solna har kört för mycket på
ett par nyckelspelare. Blassingame är jättebra och gör fantastiska
saker, men det handlar bara om
honom, laget blir lidande, säger
08:s sportchef Kevin Ryan borta i
Fryshuset.
Smått skadeglad dagen efter ﬁnalavancemanget.

W Möter Plannja
W Namn: Diamantis Koukouvinos.
W Ålder: 23 år.
W Bor: Tensta.
W Klubb: 08 Stockholm Human
Rights.
W Sysselsättning: Fritidsledare.
W Aktuell: Guard i 08, som i dag
tisdag möter Plannja borta i den
första SM-ﬁnalen.

I dag är det Ryan och 08 som
skrattar.
– Vi har satsat på svenska spelare och nått ﬁnalen. Nu har vi
väldigt bra chans att slå Plannja,
säger Ryan.
Men vägen till ﬁnal har varit
tuff. I höstas när 08 åkte på stryk
i en rad matcher, gnälldes det en
del i spelarleden, men coachen
Jonte Karlsson jobbade lugnt vidare med ﬁlosoﬁn: ”Man måste
rasera det gamla,
innan man kan bygga nytt”.
Dagens 08 är till
skillnad från Solna
Vikings inte beroende av ett par spelare, utan består av
ett helt koppel potentiella matchvinnare.
Sist klev bänknötaren Johan Westerlund in och
avgjorde, mot Plannja kan det bli
Diamantis Koukouvinos.

”Dagens 08
består av ett
helt koppel
potentiella
matchvinnare.”
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Diamantis Koukouvinos, basketspelare i 08 Stockholm, vars lag är klart för ﬁnal. I Elinsborgsskolan tränar han Tenstas
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Aram Barahmand tog
silver vid boxnings-NM

Sandra Roma 2006 års
bästa junior i tennis

BOXNING Det blev silver i Nordiska mästerskapen i boxning för Tenstakillen Aram Barahmand. 17-åringen åkte till Finland med gulddrömmar,
men de grusades i ﬁnalen i 54 kilosklassen mot dansken Jahja Ahmed.
– Jag är jättestolt, silver på nordiska. Det är ju första gången jag åker
med på en stor turnering med landslaget, säger Aram Barahmand.
Finalen bröts i tredje ronden när svenske landslagscoachen slängde in
handduken.
– Jag är lite besviken. Jag kunde ha stått emot, säger Tenstakillen.

TENNIS Kistatjejen Sandra Roma, 16 år, har utsetts till 2006 års bästa junior och tilldelats Streber Cup-stiftelsens stipendium på 100 000 kronor.
Sextonåringen har också fått utmärkelsen Årets Salkéare för andra
året i rad. Det har bara Björn Borg lyckats med tidigare.
Tennistalangen, som är rankad etta i sin åldersklass, tog förra året
hem ”grand slam”, det vill säga Salk Open, Junior-SM inne och ute, samt
Båstad juniortävlingar.
Dessutom vann hon två stycken ITF-tävlingar i Tunisien.
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Inför säsongen var han närmast
utskrattad, knappt någon i BasketSverige trodde på ”svensklaget”
med en ynka importspelare.
”De vinner aldrig SM-guld med
den truppen”, sa Solnas klubbdirektör som satsat på inte mindre
än fem utländska spelare.

Det tuffa har varit att få honom
och de andra att acceptera Jonte Karlssons coachning och att
matchas utifrån motstånd.
– Det är lätt att tänka på sig
själv, på att förbättra den personliga statistiken, men basket är en
lagidrott. Diamantis ska verkligen
ha kredit för att han underordnat
sig laget, säger Kevin Ryan.
Hemma i Tensta börjar Diamantis Koukouvinos så smått fundera
på tisdagens SM-ﬁnal mot Plannja.
Han tror chanserna att få spela
är ganska goda.
– Jag passar bättre mot Plannja,
som spelar lite mer lagbasket, men
det är tränaren som bestämmer.

