34 MITT I TÄBY. TISDAG 5 OKTOBER 2010

sport

◗ Momodou Jawo och IK Frej skrällde och vann tvåan

Sportredaktionen
tel 550 550 00
fax: 550 550 77, 550 551 44
e-post: sporten@mitti.se

i korthet
”Viggan” kvalstartar på Gotland
FOTBOLL Med andraplatsen
i division 4 norra är Viggbyholms IK i division 3-kval
och det inleder laget borta
mot Hemseklubben FG 86 på
lördag.
Övriga kvallag är Enköpings
IS och Spånga IS och Viggan
möter dem i nämnd ordning
efterföljande två helger.
Endast segrande lag i kvalet, som spelas som enkelserie, går upp i trean.

Ex-allsvensk på
väg mot IK Frej

Momodou ”Modou” Jawo återupptog fotbollskarriären för tre år sedan. Nu har han gått upp till division 1 med IK Frej.
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Ännu en Jawo är
på väg mot eliten
Bröderna Omar och Amadou spelar i allsvenskan.
När Omar och Amadou
◗ Har startat städﬁrma med en kompis
Jawo blev allsvenska
matcher: ”Amo hänger nog också
◗ Namn: Momodou Jawo.
spelare hade Momodou
på.”
◗ Ålder: 23 år.
Jawo fått nog av elitsats- ◗ Bor: Runborg, Täby.
◗ Varför målvakt: ”Jag ﬁck som
liten en Manchester U-tröja med
◗ Yrke: Just nu plåtslagare, men
ning.
Peter Schmeichels namn. Men
har tillsammans med en kompis
Nu är den unga IK Frejstartat ett städföretag: ”Städning det var långt senare, när vår pojklagsmålvakt i Frej blev skadad,
är inte min grej, men jag gillar att
målvakten mycket nära
som jag ﬁck hoppa in och tyckte
putsa
fönster.”
elitfotbollen i och med
att det var kul.”
◗ Landskamper: Ska försöka
moderklubbens avance◗ Aktuell: Klar för ettan med
ta plats i Gambias landslag där
moderklubben IK Frej.
Omar Jawo redan har gjort två
mang till division 1.
IK Frejs serieseger i division 2 är
en av de största fotbollsknallarna
i kommunen någonsin. Och i en
familj är det festligt värre.
Omar Jawo, mittback i Geﬂe,
nådde allsvenskan via seniorspel
i Frej och Väsby United. Amadou
Jawo, mittfältare i Elfsborg, tog
sig från seniorspel i Vallentuna via
Geﬂe till Boråsklubben.
”Modou” Jawo är den av Täby
Kyrkby-bröderna som tog ut elitkursen från början.
Han gick tidigt till AIK och fortsatte till Brommapojkarna för en
stenhård satsning upp i junioråldern.
– Något blev fel, va. Jag borde

nått allsvenskan först, säger han
och skrattar.
– Det blev för mycket, fortsätter han. BP tog all tid och jag kom
efter i skolan. Till slut lade jag av,
fotboll var inte roligt.
I tre år höll sig målvaktstalangen
borta innan han för ett par år sedan lockades tillbaka av ledare i
moderklubben.
– När jag lämnade Frej var seniorlaget halvdåligt i division 4,
när jag började träna med dem
insåg jag snabbt att det blivit en
seriös satsning med bra spelare.

De fanns klasspelare i laget.
Efter två säsonger på bänken
har 23-åringen i år blommat ut
som tränarnas förstaval. Fotboll
har blivit roligt igen och han nämner uppskattande engagemanget
och förtroendet som tränarna Mike Lindström och Bartosz Grzelak
gett honom.
Tajmingen har han fått jobba
med mest. Den, menar han, hann
försvinna.
– Jag är jättetacksam för att Frej
tog emot mig. Att vara borta i tre
år är mycket. Jag känner mig ännu
osäker på bland annat inlägg, men

har haft en bra backlinje framför
mig.
Eftersom ”Amo” Jawo har en
del av hjärtat i ärkerivalerna Vallentuna BK är det kanske naturligt
att Omar Jawo är den av bröderna
som håller mest koll på Amadou
och Frej.
– Han har ringt efter nästan varje match och även varit nere och
tittat när han haft möjlighet. Jo,
han vill ha koll.
Sin egen dröm om allsvenskan
håller ”Modou” inte inne med.
Hans fokus är Frej, men ringer någon allsvensk klubb är han intresserad.
– Om erbjudandet ett bra... säger han och skrattar. Jag behöver
nog kämpa med det mesta innan
det kan bli aktuellt. Men jag har
gamla lagkompisar och polare,
bland annat Admir Catovic, som
nått allsvenskan, så varför inte.
Och bröderna.
– Precis. Man vill ju inte vara
sämre än dem.
● Jonny Andersson
jonny.andersson@mitti.se
tel 550 550 70

FOTBOLL Sedan en månad
tränar ex-allsvenske Martin Åslund med IK Frej och
sportchefen Björn Dahlén
hyser hopp om att den snart
34-årige anfallaren kan presenteras som nyförvärv när
klubben nästa säsong spelar i
division 1.
– Han har problem med
knäna, så vi får hoppas, sade
Dahlén under ett av förra
veckans träningspass på Vikingavallen.
Åslund har Enebybergs
IF som moderklubb, gjorde
sex säsonger i AIK och har
Assyriska FF som senaste
klubbadress. Fyra a-landskamper ﬁnns även på meritlistan.

Medaljregn över
karateklubb
KARATE Fyra ungdomar
i Tibble Karateklubb ﬁck
med sig sex medaljer
från SM i Karlskrona.
Elin Ernekrans vann
kadett-klassen i kata
och tog brons i kumite.
Julia Mazur vann kumite
för juniorer, -59 kilo och
slutade tvåa i kata.
I juniorernas +59 kilo
vann Varona Farbodi
guldkampen efter att
i ﬁnal ha besegrat
Jasmina Sehic, Linköping. Sjätte medaljen,
ett brons, tog Daniel
Brinkenberg i pojkarnas
kadett-klass.

Regionslutspel
för TIS ﬂickor
INNEBANDY Ett Täbylag återstår i kampen om SM-medaljer i pojk- och ﬂick-SM för
16-åringar. Det är TIS ﬂickor
som nått regionslutspel den
3-5 december.
I gruppen ställs TIS mot
Turinge IBF, Huddinge IK, FBI
Tullinge, Bele Barkarby IBF
och Visby IBK.
Gruppsegraren når SMsemiﬁnal i Hudiksvall den 2
april 2011.

