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Ja till fusion av Tyresöklubbar
FOTBOLL Nu är det i
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praktiken klart att Tyresö
FF och Tyresö DFF går ihop
och bildar ett damlag som
ska spela i division 2 under
namnet Tyresö FF. Det blev
ja till fusionen vid ett extra
årsmöte.
Formellt behövs det även
ett ja vid det ordinarie års-

mötet senare i vinter.
– Alla inblandade tycker
att det här är en bra idé, säger Christer Bakai som den
gångna säsongen tränade
DFF i division 2.
Minst 70 procent av spelarna ska vara egna produkter, och målet är att gå upp i
ettan så snart som möjligt.

Silver till 13-åriga
Vilma Strågefors
KONSTÅKNING 13-åriga Vilma Strågefors från Troll-

bäcken blev i helgen silvermedaljör i RM i Västerås. RM
är ett inofficiellt svenskt mästerskap.
Vilma, som tävlar för Tyresö KK, fick slutpoängen
93,16. Hon var bäst av alla i fria programmet och tvåa
i korta programmet. Segrande Selma Ihr, Solna, hade
totalpoängen 94,96 poäng. Vilma och Selma stod i
särklass i RM.

Brun bombar igen
l Tyresö Handbolls storskytt tillbaka tack vare akupunktur
Johan Brun börjar skjuta
in sig efter skadan. Han
missade försäsongen
och inledningen av allsvenskan. Nu går Tyresö
Handbolls kanonskytt
för fullt och öser in mål.

ISHOCKEY Ikväll spelar Ty-

resö Hanviken hemmamatch
mot Nacka i femte omgången
i alltvåan östra. Sedan väntar
jul- och nyårsuppehåll.
Den gångna veckan inleddes med att Tyresö Hanviken besegrade Nynäshamn
hemma med 5–4. Stefan
Eriksson satte vinstpucken
endast fem sekunder före
slutsignalen.
I fredags noterades den första förlusten i alltvåan när det
blev 3–5 borta mot Rimbo.

Snart dags
för ST-Cupen

Vassa nålar i axlarna ligger bakom
en del av framgångarna för Tyresö
Handboll som gör succé som nykomling i allsvenskan.
Storskytten Johan
Brun missade hela
försäsongen och de
tre inledande matcherna på grund av
skada.
– Det gick inte att använda höger armbåge, så fort jag sköt kändes det som att den skulle gå av,
säger 26-årige Brun.
Lösningen blev akupunktur i axlarna.
– Det hjälpte, och det känns
mycket bättre. Nu kan jag spela på
100 procent även om det fortfarande gör lite ont.

FOTBOLL Lottningen är klar
för ST-Cupen som spelas den
27 december till den 6 januari i
fyra hallar i Tyresö.
Turneringen, som är öppen
för barn och ungdomar mellan 7–19 år, är förmodligen
världens största inomhusturnering.
Varje år deltar mellan 600
till 700 lag.

juniorer
tappade
inte ett set

Johan Brun är viktig för Tyresö
eftersom han är tämligen ensam i
truppen om att producera många
mål från nio meter.
– Drömmen är väl att göra
snygga mål. Men jag skjuter mer
hårt än placerat, och jag har en
explosiv spelstil och är ganska
snabb.
Nu har Johan Brun spelat tio
raka matcher, och har på dessa
bombat in 58 mål. Mot topplaget
Helsingborg nätade han hela tolv
gånger.
– Det är inte rekord. Jag gjorde
14 mål i en match när jag spelade
med Djurgården.
187 centimeter långe och 100
kilo tunge Brun kan redan nu se
tillbaka på en lång karriär. Han
började i Tyresöföreningen Tyrold
som 10-åring. Som 17-åring vann
Brun SM-guld med Hammarby
som då tränades av Staffan Olsson.
– Men jag spelade bara några
matcher.
Han har även spelat i allsvenskan
med Tumba, Djurgården och Alstermo. Brun hade också en tidigare sejour i ettan med Tyresö IF
innan han kom tillbaka till klubben (som numera heter Tyresö
Handboll) förra säsongen och var
med och tog herrlaget till allsvenskan.
Tyresö har spelat sensationellt
bra i allsvenskan. Efter premiärförlusten mot IFK Tumba radade
man upp elva raka matcher utan
förlust innan säsongens andra förlust kom i lördags borta mot Var-

Först Nacka,
sedan julvila

BORDTENNIS Tyresö BTK:s

Sebastian Lindgren och
Erik Hogenäs spelade suveränt när de förra helgen
vann dubbeln i Östsvenska
mästerskapen i klassen för
herrjuniorer 17 år.
De förlorade inte ett
enda set i tävlingen som
avgjordes i Brännkyrkahallen.
Killarna spelar även i
klubbens herrlag i division
3. Tyresö toppar där sin
serie med fem segrar och
bara en förlust.
Blott 14-årige Erik Hogenäs har bäst facit i hela
serien med 14 vinster och
två förluster.

Johan Bruns högerslägga är ett fruktat vapen för Tyresö Handboll i allsvenskan.

berg (27–31, sex mål av Johan
Brun).
– Vi har överpresterat och jag är
imponerad av våra insatser. Vi har
haft flera skador, men klarat det
tack vare en bred trupp. Jag skulle inte bli förvånad om vi hänger
kvar i toppen.
Kan ni gå hela vägen till elitserien?

– Nja, det låter väldigt tufft.
l Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69
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Brun kanske bjuder på breakdance
w Namn: Johan
Brun.
w Ålder: 26 år.
w Bor: I lägenhet i
Blåsut. Uppvuxen i
Tyresö.
w Aktuell: Kanonskytt i Tyresö
Handboll som skräller i allsvenskan i handboll.

w På meritlistan: Vann SM-guld
med Hammarby redan
som 17-åring.
w Bra på: Breakdance. ”Det är en
väldigt dold talang.
Om vi går till elitserien
lovar jag att köra breakdance
inför publik”.

Detaljplan för
ny ishall invid
Tyresövallen

IDROTT Tyresö ishall ska rivas
och ersättas av en ny i anslutning till Tyresövallen strax
norr om fotbollsplanerna.
Detta föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen i en
detaljplan.
Kommunen planerar att
ersätta den befintliga ishallen
med ett bostadskvarter. Ishallen är tänkt att rivas under
2016, vilket innebär att en ny
ishall måste börja uppföras
2015.

