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i korthet
Värmdö HC
på fjärde plats
ISHOCKEY Efter 1–6 hemma
mot Lidingö i fredags är
Värmdö HC nere på fjärde
plats i Alltvåan inför de två
avslutande omgångarna.
Lag 2–4 i serien är direkt
klara för kval medan femman
får förkvala, och det skiljer
bara två poäng till Sollentuna
nu för Värmdös del.
Värmdö avslutar seriespelet
med bortamatch mot Åker,
i kväll tisdag, och sen hemmaspel mot seriesegraren
Vallentuna på fredag kväll.

Värmdö IF
har värvat trio
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Gustavsbergs IF
gjorde det omöjliga
På söndag börjar kvalspelet till Allsvenskan.
Allt såg nattsvart ut för
◗ Kvalspelet till Allsvenskan
Gustavsberg. Men med
Steg 1: Seriesegrarna i respektive div I-serie (6 lag) möts i bäst av två
mycket tur och lite skick- ◗matcher,
möten hemma/borta. Geograﬁsk indelning. Lotten avgör
lighet – nu kan Allsvensvilket lag som börjar hemma. Segrarna (3 lag) till kvalspel steg II .
◗ Steg 2: Segrarna från steg I (3 lag) möter lag 8 från Allsvenskan (3 lag)
kan räddas med kval.
Lokaltidningen Mitt i:s reporter
erkänner gärna att han åkte till
Fagersta i lördags för att begrava
Gustavsbergs IF. Laget låg sist i
mellersta Allsvenskan inför den
avslutande omgången, och absolut ingenting tydde på någon förändring.
Eller egentligen gjorde det nog
det för den som varit uppmärksam.
I torsdags kväll klantade bottenkonkurrenten Slottsbron till
det mot Västanfors när man använde en otillåten spelare och
dömdes därför som förlorare med
5–0 i stället för att få de 3–3 som
matchen slutade.
Det betydde att Gif bara hade en
poäng upp till både Slottsbron och
Helenelund.
– Vi hade lite stolpe in i slutet,
summerar Gustavsbergs tränare
Kenneth Granberg.
Han gör det i ett omklädningsrum på Västanfors IP där lyckliga

i bäst av 2 matcher, möten hemma/borta. Geograﬁsk indelning. Lagen
från div I börjar hemma. Segrarna går till Allsvenskan 2009/10.
Speldagar för kvalet till allsvenskan 2009/10:
◗ Steg 1: Omgång 1: tisdag 24/2. Omgång 2: torsdag 26/2
◗ Steg 2: Omgång 1: söndag 1/3. Omgång 2: tisdag 3/3
KÄLLA: SVENSKA BANDYFÖRBUNDET

Gustavsbergsspelare kommer in
efter att ha vunnit med 4–2. Det
är fortfarande nervöst eftersom
Slottsbrons match mot Finspång
pågår, men Helenelund har redan
förlorat sin mot Tillberga.
Någon halvtimme senare står
det klart att det trots alla motgångar i år ändå blir kvalspel för
Gustavsberg, och en riktigt bra
chans att rädda ett nytt allsvenskt
kontrakt.
– Vi hade en riktigt negativ
trend inför den här matchen, säger
Kenneth Granberg. Vi har haft ledningen i paus i många matcher för
att sedan förlora. Det har varit som
att vi inte tagit jobbet på allvar.
Nu gjorde de vitröda spelarna
det och därför blev det också se-

gerjubel i snöyran efter att Jonas
Lindqvist och Christian Otterberg
avgjort matchen med två sena
mål.
– Ja det var ett riktigt kanonskott, säger Jonas Lindqvist om
målet som betydde 3–2 och som
verkligen tände segerhoppet hos
bortalaget.
Det kom i den 83:e minuten i ett
läge där Gustavsberg hade en man
mindre på plan och var pressat av
Västanfors.
– Det var nervigt då, vi hade ju
allt att förlora, säger Jonas Lindqvist.
Han får en kram av sin tränare
som sedan går in till de övriga
spelarna. Jonas dröjer sig kvar i

korridoren och börjar prata allvar
om Stockholmsbandyn som, trots
Gustavsbergs mirakelräddning, är
i kris.
– Det behövs bra lag i Stockholm, annars dör bandyn, säger
Jonas Lindqvist.
Nu åker Helenelund ur Allsvenskan och därmed ﬁnns det bara två
lag kvar på toppnivå förutsatt att
Gif klarar kvalspelet.
– Jag antar att vi kommer få en
del spelare från Helenelund, dessutom är det ju perfekt för spelare
som inte tar plats i Hammarby att
kunna komma till oss och utvecklas.
Men något måste trots allt göras i Gustavsberg även om man
nu klarar kontraktet. De senaste
säsongerna har det gått sämre och
sämre och de dominerande proﬁlerna i laget börjar bli gamla.
– Men jag tycker vi är bra tränade, säger Kenneth Granberg. Det
kan inte bero på det. Vi har haft
otur i år också.
Kvalet till Allsvenskan börjar för
Gustavsbergs del på söndag, vilket
lag man får möta är inte klart förrän på torsdag kväll.
● Patrik Larssom
patrik.larsson@mitti.se
tel 550 551 17

Nackas ﬁghters
lyckades bra
JU JUTSU Nacka Dojo tog fyra
medaljer vid tävlingen X-ﬁght
förra helgen. Sara Widgren,
Helena Hugosson och Simon
Sköld tog guldmedaljer. Andreas Lindgren tog silver.
Sara Widgren valdes även
till tävlingens bästa ﬁghter.

Nacka Hockey
missade kvalchans
ISHOCKEY Efter en svängig
match förlorade Nacka den
avgörande matchen mot Botkyrka 4–3 på övertid. Därmed
missar Nacka chansen till fortsatt kvalspel till Allsvenskan.
Botkyrka tog ledningen med
1–0 i första perioden. I den
andra drog Nacka på sig ﬂera
utvisningar vilket Botkyrka
utnyttjade till 2–0 och 3–0.
I tredje perioden reducerade Nacka först till 2–3 och
lyckades med 37 sekunder
kvar kvittera. I förlängning
vann Botkyrka med 4–3.
De inebär att Botkyrka tar
kvalplatsen till division 1.

Lööf/Ekström blev
Årets seglare
SEGLING En professionell
OS-satsning och en välförtjänt
bronsmedalj gav Starbåtsseglarna Fredrik Lööf och
Anders Ekström utmärkelsen
Årets seglare 2008.
– Det är jättekul, verkligen
en ära, säger Anders Ekström.
Det är andra gången som den
framgångsrika besättningen
får utmärkelsen. Första
gången var 2003.

WA

Lagkaptenen Mårten Johansson jublar med matchhjälten Jonas Lindqvist efter 3–2-målet mot Västanfors.

FOTBOLL Värmdö IF
har värvat tre stycken
spelare inför debutsäsongen i division 2. Kalle
Dalin, 21 år, från Boo FF,
Elliot Käck, 20 år, från
Värtan och Bambo Gerdén, 25 år, från Bagarmossen är klara.
I lördags slog Värmdö
IF Konyaspor med 2–1 i
en träningsmatch.

