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sport

i korthet
Kista borta från
SM-slutspelet
BADMINTON Det är slutspelat
för Kista i Elitserien i badminton. Klubben förlorade även
den andra semiﬁnalen mot
Täby efter fyra jämna matcher.
Matchen slutade 4–0. Nu väntar en ﬁnal mellan regerande
svenska mästarna Fyrisfjädern från Uppsala och Täby,
som besegrade Skogås i raka
matcher. Första ﬁnalmatchen
spelas den 17 mars.

Järva Devils
damer förlorade

Johan Danielsson, John Lasalle, Babak Behdjou och Vandad Assadi drömmer om att löparna ska gå i mål i Kista galleria.
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Akalla, Järvafältets grönområden
I år behöver du inte åka till Södermalm för att springa Midnattsloppet. Det går utmärkt att stanna
hemma på Järvafältet.
Den 18 september är det dags
för första upplagan av Kistaloppet,
ett millopp genom bostadsområdena i Husby, Kista och Akalla,
över grönområdena och genom
Järvafältets svar på Silicon Valley
– Kista industriområde.
Kistaloppet är dock, trots jämförelsen, inget midnattslopp. Det
går på dagen, initiativtagarna vill
visa upp sitt barndomsparadis i all
sin prakt.
Johan Danielsson, John Lasalle,
Babak Behdjou och Vandad Assadi lärde känna varandra när de
gick på Ärvingeskolan. I dag har
alla utom Johan ﬂyttat ifrån Kista,

men de känner stolthet över sitt
ursprung och vill göra något positivt för området och invånarna.
Det första steget togs i fjol när det
ideella ungdomsprojektet Husby
Marathon startade. Ett 20-tal ungdomar rekryterades, främst från
Husby, med målet att utvecklas som
löpare såväl som socialt. Föreläsningar, CV-skrivande, volontärarbete och löpträning varvades fram
till examensprovet i höstas – Stockholm halvmarathon. Nu är det dags
för nästa steg – Kistaloppet.
– Vi vill göra något stort och
oförglömligt för området, säger
Vandad Assadi.
– Och visa upp Kistas mångfald.
Vissa känner bara till industriområdet, andra bara bostadsområdet. För att inte tala om Järvafäl-

tet, ingen annanstans i Stockholm
ﬁnns det så bra förutsättningar för
löpning, säger John Lasalle, medeldistanslöparen som ansvarar för
allt i projektet som har med löpning att göra.
Liksom Husby Marathon är Kistaloppet ett socialt projekt lika mycket som en löparfest. Initiativtagarna
hoppas på att engagera Järvabor,
som löpare eller funktionärer.
– Det är jätteviktigt att detta blir
en gräsrotsgrej, att det är lokalt
förankrat. Folk ska inte komma
hit och turista, säger Johan Danielsson.
Att fem kompisar bestämmer sig
för att starta en löptävling för 2 000
deltagare är extremt ovanligt, ofta
ligger stora organisationer bakom
de stora loppen. Helt enkelt för att

det är så mycket arbete bakom;
med diverse tillstånd, marknadsföring och, rent praktiskt under
loppet, med tidtagning, bansträckning och så vidare.
Barndomsvännerna från Kista
nöjer sig inte med att starta ett
lopp, de har även idéer som kan
revolutionera det gängse sättet
att organisera långlopp. Förutom
vanliga kringarrangemang som
musik, underhållning, mat och
dryck, blir det helt nya inslag.
– Folk kommer att kunna springa
och rösta i riksdagsvalet. Man
kommer även att kunna springa
för livet, det vill säga springa för
en välgörenhetsorganisation. Då
går en del av anmälningsavgiften direkt till organisationer som
Röda Korset och Rädda Barnen,
säger Vandad Assadi.
Men Zlatan då? Hur stor är
chansen att vi får se honom på
startlinjen i september?
– Vi kommer att försöka. Ingenting är omöjligt. Alla ska med,
skrattar John, Johan, Vandad och
Babak.
● Monika Ruborg
monika.ruborg@mitti.se
tel 550 550 67

BASKET Järva Devils förlorade måstematchen
mot KFUM Blackeberg
med 53–73 hemma i
Husbyhallen. Poängmässigt bäst var Helen
Gebriel som gjorde 18
poäng, följd av Alexandra Kitsou på 12. Duon
ﬁck också mest speltid,
med sina 36 minuter.
Järva ligger elva i basketettan norra. Kvalet
rycker allt närmare, det
är nu hela sex poäng
upp till säker mark där
Blackeberg huserar.

Semakala blir
blågul tränare
BOXNING Tensta BK:s huvudtränare Tonton Semakala
har accepterat rollen som
hjälptränare för det svenska
herrlandslaget. Första uppdraget blir en landskamp mot
England i veckan. Tenstatränaren har tidigare tillfrågats
av den svenska landslagsledningen, men sagt nej.
– Jag kände att jag inte
hade så mycket tid och ville
ägna mig åt klubben. Nu tror
jag att det är bra för klubben,
inte minst för att ﬂera av våra
boxare är landslagsaktuella,
säger Tonton Semakala.

Akropol vann stort
i basketettan
BASKET Två lag drar ifrån i
herrarnas norra basketetta,
White Eagles och Akropol.
I helgen ställdes Rinkebys
stolthet mot serietrean KFUM
Blackeberg hemma i Ungdomens hus. Efter en mindre
bra andraperiod som Akropol
förlorade med 23–17, var det
inget snack om vart segern
skulle gå. Akropol vann till slut
med 81–61.
Poängen fördelade sig
jämt över lagets spelare.
Flest gjorde Inya Nkama som
stannade på 18 poäng medan
Marc Hinz och Lamin Sonko
gjorde 15 respektive 14. Eagles
leder fortfarande serien på 30
poäng, lika många som Akropol, fast med bättre poängdifferens.

