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◗ Tyresökillen tillbaka efter äventyret i England

i korthet
Rejält målkalas
mot Mora
INNEBANDY Allt lossnade för
Tyresö Trollbäcken IBK i lördagens hemmamatch mot KAIS
Mora. Det blev seger med 9–2.
Peter Öhrn blev tremålsskytt.
– Vi har spelat bra de
senaste matcherna sedan vi
ändrade på försvarsspelet,
säger tränaren Roger Östergren.
Nykomlingen TT ligger fortfarande under nedﬂyttningsstrecket i division 1 norra.
– Vi har inte kommit upp
i den kapacitet vi egentligen
har. Om vi lirar på topp kan vi
slå alla lag. Jag tror kanske att
spelarna har varit lite rädda
eftersom de tagit steget upp
till en högre division.
Efter uppehållet börjar TT
borta mot topplaget Gävle
den 13 januari.

630 lag spelar
i ST-Cupen
FOTO: ÅSA LILJEKVIST

Tim fick drömchans
”Coolt och stort att Liverpool har koll på mig”.
Kevin Keegan, Glenn
Hysén, Michael Owen,
Robbie Fowler, Steven
Gerrard. Och så Tim
Björkström. Alla har de
dragit på sig Liverpools
tröja.
Tim Björkström är sannerligen
tillbaka i fotbollsvardagen. Han
har fått skjuts av pappa Mikael
och hoppar snabbt ur bilen. Träningskläderna är redan påtagna,
det enda som fattas är att byta ut
de svarta lågskorna mot ett par
med dobbar. Tid för ännu ett pass
med Brommapojkarna i det ruggiga decembermörkret på Grimsta
IP:s konstgräsplan.
– Det är lika bra att köra så
länge vädret tillåter. Träning med
boll är alltid kul, det är värre med
löpning.
För bara ett par veckor sedan
var det inte pappa som skjutsade.

Då blev han hämtad vid dörren av
en privatchaufför och avsläppt vid
ett gigantiskt fotbollscentrum. Under en vecka var den 16-årige Tyresökillen inbjuden att träna med den
engelska storklubben Liverpool FC.
– Det var en otrolig erfarenhet.
Jag ﬁck träna med juniorerna och
spela en internmatch. Tränaren sa
att jag skötte mig bra och hade rätt
inställning.
Liverpool är en av de riktigt stora
klubbarna med fans runt om i världen. Nyheten att en svensk 16-åring
skulle provspela/träna fanns med
på supportersajter i ﬂera länder.
– Det känns både coolt och stort
att Liverpool har koll på mig. Jag
blev lite chockad när de hörde av
sig.
Tim Björkström är lagkapten i
det svenska P16-landslaget. I somras var han med i en landslagsturnering i Danmark. Talangscouter
från Liverpool fanns på plats, och
de ﬁck upp ögonen för honom.
Pappa Mikael ﬁck ett telefonsam-

◗ Bor med Yuma
◗ Namn: Tim Björkström.
◗ Ålder: 16 år.
◗ Bor: Villa i Raksta med mamma Annelie, pappa Mikael och
storebror Kevin. Och så hunden
Yuma som är av rasen alaskan
malamute.
◗ Aktuell: Hemma igen efter att
ha provspelat för den engelska
fotbollsklubben Liverpool FC.
◗ Klubb: Hanvikens SK är moderklubb. Nu spelar Tim i BP.
◗ Skola: Årskurs 1 i Tyresö gymnasium.

tal, och Tims agent kontaktades
också. Liverpool ville ha över Tim
direkt, men hans klubb BP nekade
eftersom säsongen pågick. I stället
bar det iväg i slutet av november.
Liverpool har en relativt nyuppförd träningsanläggning för
ungdomar. The Academy kostade

många miljoner pund att bygga.
Här ﬁnns tio fräscha gräsplaner,
tillgång till läkare och medicinskt
centrum, lyxiga omklädningsrum,
lektionssalar för studier, med mera med mera.
– Allt var så professionellt. Till
exempel hämtade jag kläder på ett
ställe och lämnade dem för tvätt
på ett annat.
Tim fick tillfälle att besöka klubbens hemmaarena Anﬁeld. Enda
besvikelsen var att han inte träffade några spelare från A-laget.
Även om Tim skötte sig bra är
han en bit från ett kontrakt.
– Men jag kanske har gjort mig
ett namn på marknaden.
Visst vill Tim bli proffs i framtiden. Men det behöver inte vara
Liverpool.
– Min favoritklubb i England är
Arsenal.
● Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

Hanviken/Tyresö laddar för alltvåan
Det gäller för Hanviken/Tyresö att bli sämst fyra i
alltvåan i ishockey. Då väntar kval till division 1.
Hanviken/Tyresö (H/T) börjar
spela i alltvåan först den 6 januari
hemma mot Sudret. Assisterande
tränaren Kjell Fransson tycker att

uppehållet kommer lägligt.
– Ja, ﬂera spelare och ledare är
förkylda eller har vinterkräksjuka.
H/T:s hockeyherrar hamnade

på fjärde plats i division 2 södra
och tog därmed den sista platsen
till alltvåan. Laget har faktiskt inte
vunnit sedan den 23 november.
– Men tre av de fyra senaste
matcherna har slutat oavgjort. Vi
har en stor trupp och har gått runt
på mycket folk. Det gör att vi inte

är slitna inför alltvåan.
Alltvåan består av tio lag som
möts hemma och borta. De tre
bästa avancerar direkt till division
1-kval, och fyran får förkvala.
– Målet är att gå till kval, säger
Kjell Fransson.
● Lars Allerstedt

FOTBOLL ST-Cupen
(Stora Tyresö cupen)
står för dörren. Det är
en av världens största
inomhusturneringar
i fotboll för ungdomar
och arrangeras av
Tyresö FF.
Till denna upplaga är
över 630 lag anmälda.
Spelarna är mellan 8
och 17 år. ST-Cupen börjar den 27 december och
avslutas den 6 januari.

Inte lika illa
som i Linköping
HANDBOLL Ett fall framåt. Så
kan man deﬁnitivt beskriva
Tyresö IF:s match mot Linköping i Nybodahallen i lördags.
Det blev visserligen 21–26
i baken, men bortamötet mot
Linköping i omgången innan
förlorades med 12–28.
TIF-målvakten Daniel Bergman storspelade i lördags.
Mattias Landgraff var bäst
framåt. Blott 16-årige Daniel
Åkesson gjorde A-lagsdebut
när han hoppade in några
minuter i första halvlek.
Nu är det uppehåll i division
1 norra. TIF drar igång igen
den 6 januari borta mot
jumbon MittDalarna.

Vendela satte
personligt rekord
SIMNING 12-åriga Vendela
Norrman nådde sitt mål i riksﬁnalen i Sum-sim (ungdomsSM). Nästan.
Målsättningen var en plats
bland de tio bästa på 100 meter bröst. Vendela, som tävlar
för Tyresö SS, hamnade på
elfte plats med tiden 1.22,53.
Bra gjort, det var nämligen
en rejäl putsning av hennes
personliga rekord.

TY

Liverpool FC nära hjärtat. Fast egentligen är Arsenal Tim Björkströms favoritlag i engelska ligan.

