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Vikings har ett
hemligt kvalvapen
ISHOCKEY Det är optimistiska
tongångar i Lidingö Vikings
inför starten av kvalserien till
division 1.
Fem lag möts hemma och
borta, och de två bästa är
klara för ettan.
– Vi har en hygglig chans
att klara det. och vi kommer
med ett överraskningsmoment, säger lagledaren Anders
Blomqvist.
Då avser han Lidingös speed
och offensivlusta, typ full fart
framåt.
Motståndare är Skedvi/Säter, Valbo, Söderhamn/Ljusne
och Falu IF. Lidingö inledde
hemma mot Skedvi/Säter i
söndags.
resultatet var inte klart vid
denna upplagas pressläggning.
På fredag är det hemmamatch mot Valbo.
Lidingö slog ut Sollentuna
i förkvalet.
– Ska jag vara krass tror jag
Sollentuna är bättre än lagen
vi ska möta nu, säger Anders
Blomqvist.

Diplomater
är ute på hal is
ISHOCKEY På fredag
i Danske Bankhallen kan
spelarna göra vad de
vill på isen utan att bli
straffade.
Det värsta som kan
hända är att de blir utvisade, men inte i första
hand till båset utan till
respektive hemländer.
Spelarna har nämligen
diplomatpass.
Fem lag gör upp om
äran att vinna ”Stockholm Diplomatic cup”.
Sverige är regerande mästare och har
ett lag bestående av
spelare från utrikesdepartementet. De möter
ambassadlag från USA,
Kanada, Ryssland och
Finland. Matcherna
spelas från 10.30 till
klockan ett.

Alla orienterare
rena från doping
ORIENTERING Annika Billstam, IFK Lidingö SoK, är en av
landets bästa orienterare.
och hon är det utan dopning.
Internationella orienteringsförbundet meddelar
nämligen att samtliga dopningstester som genomfördes
2010 på svenska landslagslöpare var negativa, precis
som tidigare år.
Annika Billstam är en av
sju svenska elitlöpare som
testats.

Dubbel SM-vinnare
ska lyfta Lidingö
Therese Brogårde från allsvenskan till division 2.
Efter två SM-guld och
elva allsvenska säsonger
slutade Therese Brogårde med fotboll i höstas.
Men längtan efter omklädningsrummets tugg
blev för stark.
I år ska hon lyfta IFK
Lidingö i division 2.
Therese Brogårde styr och ställer
på mitten, slår genomskärande
passningar och dunkar in ett otagbart långskott i målvaktens vänstra hörn. Det är tisdagskväll och
IFK Lidingös damer tränar i Vinnarhallen på Bosön och det senaste nyförvärvet får tränare Anna
Bjurström att mysa vid sidlinjen.
– Det betyder väldigt mycket för
laget att vi har fått en stabil mittfältare med bra speluppfattning
direkt från allsvenskan.
Efter 210 allsvenska matcher, två SM-guld med Djurgården
(2003 och 2004) och ett räddat allsvenskt kontrakt med Hammarby
förra säsongen kände Therese Brogårde att det fick vara nog. Sex träningar i veckan och på den sjunde
dagen match lockade inte längre.
– Jag tänkte sluta helt. Jag tyckte fortfarande att fotboll var kul
men jag var tio år äldre än många
andra i laget och vi hade kanske
inte så mycket gemensamt. När
man åker och tränar måste man
känna att det är roligt. Åldern spelar inte så stor roll när man spelar
men lagsammanhållningen utanför planen och tugget i omklädningsrummet är halva grejen.
Men efter en fika med IFK Lidingös Tina Kindvall, 34, som hon känner sedan de spelade tillsammans
i Djurgården blev hon övertalad
att fortsätta karriären.
– Hon sa: ”Ska du sluta i Hammarby? Då måste du komma och
träna med oss.”
Att fler veteraner i form av en av
hennes bästa kompisar från Djurgårdenstiden, Elin Flyborg, 34,
och hennes syster Emma, 32, också fanns i laget gjorde beslutet än
lättare.
– Jag tycker om att det finns en
mix av äldre och unga här.
Efter en provträningen i december tog hon ledigt i januari.
– Jag kände att jag behövde vila
från fotbollen ett tag, det har ju
varit så himla intensivt i över tio
år av mitt liv.
Nu är det träning två, tre gånger
i veckan och en match som gäller.
– Jag hoppas naturligtvis att jag
kan tillföra så mycket som möjligt till laget, jag har ju ändå spelat i allsvenskan i tio år. Här finns
väldigt många duktiga spelare och
det är roligt att det är ett spelande
lag, hade man spelat tjongfotboll

Therese Brogårde fortsätter karriären med IFK Lidingö. ”Framför allt vill jag ha kul”, säger hon.
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w Älskar att umgås med vänner och shoppa kläder
w Namn: Therese Brogårde.
w Ålder: 31 år.
w Bor: Solna.
w Familj: ”Jag har ingen egen familj och barn, det är väl därför jag
har kunnat spela så länge.”

hade det inte varit lika kul.
Kommer det vara svårt att anpassa sig från allsvenskan till division 2?
– Det är klart att det kommer
att vara skillnad i kvalitet, annars vore det ju konstigt. Jag kan

w Klubbar: Genevads IF, Varbergs
GIF, BK Astrio, Djurgården, Hammarby, IFK Lidingö.
w Jobb: Ekonom på Karolinska
Institutet.
w Fritid: ”Umgås med vänner och

ju inte räkna med att det ligger på
samma nivå utan får i stället ta på
mig en annan roll och försöka lära
andra så mycket som möjligt.
Hur länge vill du fortsätta
med fotboll?
– Nu tar jag ett år i taget. Men

mitt syskonbarn och så älskar jag
att shoppa kläder.”
w Aktuell: Skrev nyligen på för IFK
Lidingö. Premiär i division 2 östra
Svealand den 29 april borta mot
Danmarks DFF.

jag tycker fortfarande att fotboll
är väldigt roligt så det kan nog bli
flera säsonger till.
l Johan Kristensen
johan.kristensen@mitti.se
tel 550 551 17

