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w Haningefostrade Fredrik Claesson uttagen till JVM

i korthet
Björn Johansson
poängbäst i Haga
BASKET Haga Haninges herrar
kom snabbt igen efter förra
helgens förlust mot Akropol,
och besegrade Blackeberg
borta med 71–68 i lördags.
Björn Johansson satte 26
poäng, och Per Hultman Boye
noterades för hela 14 assists.
Haga kämpar i mittskiktet
i den norra basketettan. På
lördag är det match mot BG
Luleå i Brandbergens sporthall.

Haninge HK
vidare i USM

Fredrik Claesson tillbaka där allt började – i Torvalla ishall. Numera är 19-åringen från Tungelsta van att spela hockey på betydligt större arenor.

Foto: Sara Flodin

Fredrik på guldjakt
med Småkronorna
19-åringen från Tungelsta petades i sista stund i fjol.
8-årige Fredrik Claesson
började som målvakt
i Haninge Hockey.
Elva år senare har han
lämnat buren för gott
och är en av landets
mest lovande backar.
Nu väntar junior-VM
i Kanada.

rik kommer bara alltför väl ihåg
vad som hände när han för första
gången fick hedersuppdraget att
åka in tillsammans med A-laget.
– Hela släkten var här och de
filmade mig. Men jag ramlade så
fort jag kom in på isen. Jag har sett
filmen och det är fortfarande pinsamt.

Att spela matcher var inte heller
toppenkul. Under de tre åren i Haninge var han målvakt.
– Det bara blev så, kanske för att
Det är stressiga dagar för Tungel- pappa var målvakt en gång i tiden.
stabon Fredrik Claesson. Han ska Vi hade ett bra lag och jag hade
snart åka till Kanada för att spela inte så mycket att göra. Jag stod
med Sveriges Team
mycket still och frös
20-lag, Småkronorpå uterinkar.
na, i junior-VM i isFredrik
Claeshockey. I dag inleds
son har sedan länge
ett förberedande läkommit in i värmen.
ger i Uppsala, och
Efter några pojkår
planet till Kanada
i Hammarby gick
lyfter från Arlanda
han till Djurgården.
på lördag.
Förra säsongen deFredrik hann ändå
buterade
Fredrik
klämma in en timme
i elitserien och lyckför att träffa Lokalades så bra att han
fredrik claesson per omgående blev
tidningen Mitt i på
Fredriks gamla hemen given back. Denmaplan Torvalla ishall.
na säsong lyckas han ännu bättre.
Minnena härifrån är väl inte Höjdpunkten hittills är 3–1-målet
helt ljusa. Numera 19-årige Fred- i det första derbyt mot AIK.

”Nu har vi ett
jämnt lag utan
divor och jag
tror på medalj, kanske
guld.”

w   Samlar på kepsar
w Namn: Fredrik Claesson.
w Ålder: 19 år.
w Bor: Villa i Tungelsta med
mamma Carina, pappa Kenneth
och storasyster Emelie.
w Aktuell: Back som ska spela
junior-VM i ishockey i Kanada.
w Moderklubb: Haninge
Hockey.
w Samlar: På kepsar, helst från
lag i amerikansk fotboll eller baseboll. ”Jag har 59 kepsar i min
samling, och siktar på 100”.

– Oj, det var hur kul som helst,
mitt livs roligaste mål! Fast det
är enda fullträffen i år, jag är ju
en defensiv spelare som sällan
kommer till avslut, säger Fredrik
Claesson.
Nu står alltså junior-VM i Kanada på programmet. I fjol var han
med till sista gallringen inför JVM,
men ratades då.
– Självklart var jag besviken.
Men det var många bra backar
att konkurrera med. Jag fick förklaringen att jag måste bli bättre

i spelet med puck, och det har jag
jobbat på.
Fredrik finns på isen när Sverige
inleder mot Lettland den 26 december i Calgary. Det svenska
laget slår lite ur underläge.
– Det var fler stjärnor med i laget i fjol. Fast nu har vi ett jämnt
lag utan divor och jag tror på medalj, kanske guld.
Fredrik känner de flesta av spelarna sedan tidigare. De ingick
i laget som förra säsongen tog silver i VM för U18-lag efter en snöplig finalförlust mot USA i sudden
death.
Efter JVM väntar Djurgården
igen, och jakt på en SM-slutspelsplats. Han har även en annan
klubb i tankarna. Fredrik Claesson är draftad (tingad) av NHL-laget Ottawa Senators. Han längtar
dit, fast är samtidigt medveten om
att det kan vara bäst att växa till
sig lite först.
– Om Ottawa ringer så åker jag.
Men då kan jag nog behöva några
år i en farmarliga som AHL för att
tuffa till mig.
l Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

HANDBOLL Det blev dramatiskt in i det sista när
Haninge HK:s A-flickor
födda 1996 i helgen gick
vidare i ungdoms-SM
från gruppen som spelades i Hjo. Det gällde att
ta minst en poäng i den
avslutande matchen
mot Önnered. Det gick
precis. Matchen slutade
18–18. Tidigare hade
Haninge spelat 17–17
mot VästeråsIrsta, och besegrat hemmalaget Guldkroken
med 20–11.
– Vi hade ett jättebra
försvar. Vi krigade och
gav aldrig upp, säger
lagledaren Maggan
Jarvin.
Haninge är nu klart
för den fjärde och näst
sista omgången i USM
som spelas den 28-29
januari.

Julstämning i
Torvalla ishall
KONSTÅKNING På söndag
klockan 15.30 är det dags
för julshow i Torvalla ishall.
Haninge konståkningsklubb
arrangerar, och åkare i alla
åldrar uppträder till julmusik.
Det ryktas om att jultomten
eventuellt dyker upp.

Alltvåan inleddes
med Haningeseger
ISHOCKEY Alltvåan började på
bästa sätt för Haninge Hockey
med seger 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)
mot Mälarö hemma i fredags.
Inför sista perioden ledde
gästerna med 1–0. Mälarö
hade en stark defensiv och en
mycket bra målvakt.
Men Haninge kom igen, och
Jimmy Wendel visade vägen
med två fullträffar. Victor
Andersson fastställde slutresultatet i tom bur i slutsekunderna.
I kväll spelar Haninge borta
mot MB Hockey, och på fredag
är det match i Torvalla ishall
mot Botkyrka.

