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sport

◗ Arameiska/Syrianska ännu obesegrade i årets serie
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i korthet
Spurtstrid gav
Jenny SM-silver
FRIIDROTT IFK Tumbas Jenny
Håland tog i helgen SM-silver
i F16-klassen i terränglöpning.
Tumbatjejen visade vilja och
vinnarmentalitet när hon i en
tuff spurtstrid besegrade Lovisa Dandebo, Trollhättan, och
tog sig i mål som andra tjej
över mållinjen i Tantolunden
på Södermalm. Håland sprang
4 000 meter på tiden 14.47
– endast slagen av Rebecka
Andersson från Strömstad.

Fotgängare ska
gå till de stupar
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De tycker att de är
värda en stor publik
George Ekeh och Michel Noyan saknar publiktrycket.
Arameiska/Syrianska har
en högintressant trupp
med mycket talang.
I premiären besegrades seriefavoriten
Degerfors och laget är
fortfarande obesegrat.
Segern, 1–0, hemma mot Degerfors satt långt inne. Tränaren
Zoran Manovic erkänner att oavgjort hade varit mer rättvisande,
men säger i nästa mening att resultatet var precis den kick det nykomponerade laget behövde.
Ett av nyförvärven, George
Ekeh, har en nyckelroll i offensiven.
– Jag har stora förhoppningar
på säsongen, vi har många talangfulla spelare i laget, en bra coach
och andra duktiga ledare. Men
det är svårt att säga hur bra det
kan gå, vi måste kämpa för varje
poäng, säger nigerianen, vars lag
fortfarande är obesegrat efter 1–1
borta mot svårspelade Umeå.
Den rörlige anfallaren säger att
det är en ”great feeling” att vara
i klubben. 28-åringen är en riktig

fotbollsvagabond. Förra säsongen
spelade han i Gröndal, sedan åkte
han ut i världen för att hitta en ny
klubb. Kina var ett av länderna
han provspelade i – men det blev
till slut Arameiska/Syrianska.

nätrassel – vad kan Arameiska/
Syrianskas supportrar hoppas på
i år?
– Jag vill inte låsa mig vid en
siffra, men jag hoppas göra ﬂer än
förra året, säger Ekeh.
Motsatsen till den ombytlige
George Ekeh har två fotbollsspe- George Ekeh ﬁnns i lagets högerlande bröder, en ﬁnns i värmländ- back, Michel Noyan, 24 – född och
ska Ölme, Den andra, Kingsley uppvuxen i Botkyrka.
Ekeh, spelar i ukrainska ligalaget
– Vi är ett syrianskt lag, jag är
FC Metalurh Dosjälv syrier, man
netsk.
spelar för folket.
– Vi brukade
Det är det närmasspela tillsammans
te ett landslag jag
hemma, vi har olika
kan komma, säger
spelstilar och var en
Noyan och fortsätfantastisk kombinater med att skicka
tion, säger han.
en önskan till BotPå frågan om inte
kyrkaborna.
Bot kyrkaklubben
– Många praborde locka honom
tar om oss, men
MICHEL NOYAN
till Sverige, skratman ser det inte
tar George Ekeh,
på
matcherna.
samtidigt som hryvSyrierna är mednja (ukrainska valutan) rullar i gångssupportrar, det var mer puögonen. Att en svensk division blik när vi låg i toppen av tvåan än
1-klubb skulle kunna mäta sig förra året i ettan. Nu hoppas vi att
med en klubb i Ukrainas högsta det även kommer ﬂer ”svenskar”
liga ﬁnns inte.
och tittar, säger den explosive högerbacken.
Ekeh beskriver sig själv som
Michel Noyan gör sin tredje säsnabb, smart och alltid på språng. song i Arameiska/Syrianska, året
Hans facit i Gröndal 2008 blev nio innan han kom var han med om

”Nu hoppas
vi att det även
kommer ﬂer
”svenskar”
och tittar.”

att spela upp Assyriska i allsvenskan – då i en biroll.
I Botkyrkaklubben är det annorlunda, han har en ordinarie tröja
och fotbollen är roligare än någonsin.
– Nu har jag en viktig roll i laget
och startar som högerback. Jag har
många starka sidor. Försvarsspelet sköter jag riktigt bra, yttermittfältarna jag har emot mig kommer
inte runt, säger 24-åringen.
Vad ser du som lagets främsta
egenskap?
– Försvaret och Marko (Atackanovic), vår målvakt, är våra
starkaste lagdelar. Det har synts på
träningsmatcherna där vi släppt in
väldigt få mål, säger han. Endast
ett insläppt mål i serieupptakten
visar att den defensiva formen
håller i sig.
Klubben hoppas nu att ﬂer Botkyrkabor upptäcker lagets offensiva passningsfotboll, nästa chans
att se Ekeh, Noyan & co på Brunna
IP är på söndag mot Östersund.
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Elitorienterare
tävlar i Salem
ORIENTERING Till helgen avgörs Bornsjödubbeln i Salem.
På lördagen står medeldistansloppet på schemat och på
söndagen väntar långdistans
med elitklasser.
Tävlingscentrum ligger vid
Högantorp och första start
sker klockan 10 båda dagarna.

Praktskräll av
Tullinge BTK
BORDTENNIS Tullinge BTK är
klart för spel i division 2 efter
en överraskande seger mot
favorittippade Islandstorget
BTK, Vällingby. Helgens match
var högdramatisk och direkt
avgörande.
Lagets etta, Thomas Backman och tvåan, Christer Borg
spelade som i trans. Håkan
Sigrell stabilt, men den store
hjälten var ändå Per Andersson, som vann den sista och
avgörande matchen i skiljeset,
11-9.
Tullinge är en verklig
variant av sagan om Åshöjden. Föreningen återupptog
sin bordtennisverksamhet
2004 och har nu klättrat från
division 7 till division 2 på bara
fem år.

SO

George Ekeh och Michel Noyan i Arameiska/Syrianska tränar på Brunna IP i Hallunda.

MOTION Den 25 juni går
starten för en smågalen
tävling som arrangören
inte vet målet på. Med
start vid Botkyrka golfklubb ska 250 deltagare
gemensamt gå i fem
kilometer i timmen,
dygnet runt utan rast,
tills bara en person står
på fötterna.
Ingen liknande tävling
har genomförts och
det är därför svårt att
säga hur länge den sista
personen orkar hålla på.
Men fysiologer, sömnforskare och elitidrottsmän gissar på allt mellan två och sex dygn.
Mer information ﬁnns
på www.fotrally.se.

