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IFK Haninge Brandbergen
har fått ett riktigt tungt
nyförvärv – 24-årige Dalil
Benyahia.
– Dalil kommer att bidra
med kvalitet och rutin, säger
IFK:s sportchef Omar Moggi.
Han kan spela på alla positioner på mittfältet.

Dalil Benyahia, som bor
i Brandbergen, har spelat
45 allsvenska matcher för
Brommapojkarna. Närmast
kommer han från Sirius i
superettan. Dalil har dragits
med skadeproblem och väljer nu att starta om i en lägre
division där han får möjlighet att spela fler matcher.

Motionärer och
proffs cyklar ihop
Cykel Den 13 september kommer Velothon till Stock-

holm. Tävlingen är ett av åtta race i världen i Velothon
Majors som arrangeras av Internationella cykelunionen,
UCI. Upp till 10 000 deltagare får plats i loppet som är
öppet för såväl proffs som motionärer. Deltagarna kan
välja mellan att cykla 60 eller 150 kilometer. De kommer
att trampa från centrala Stockholm ut mot Södertörn
och vidare till banans vändpunkt i Nynäshamn.

Ensam är stark. Linnéa Bäckman är en kraftull defensiv back som ser till att hålla rent framför den egna målvakten.
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Linnéa – en ung veteran
l Rutinerade Haningetjejen Linnéa Bäckman, 23, hungrar efter VM-medalj
Linnéa Bäckman deppade ett par dagar efter
AIK:s förlust mot Linköping i SM-finalen i ishockey. Nu är den 23-åriga Haningetjejen laddad
igen. På lördag börjar
hockey-VM i Malmö.
Linnéa Bäckman från Haninge
är en ung hockeyveteran. Hon är
bara 23 år, men har 96 A-landskamper, tre VM och ett OS på me-

ritlistan. Plus tre SM-guld med
AIK. Som 19-åring valdes hon till
Sveriges bästa hockeyspelare på
damsidan.
– Jag debuterade i AIK:s damlag
som 14-åring och spelade min första damlandskamp när jag var 19.
Men Linnéa är f ortfarande

hungrig. Mycket hungrig. Hon har ännu
ingen medalj från ett internationellt mästerskap för landslag.
– Det är klart att jag gärna vill
ha en medalj.

Den stora chansen är snart här.
VM avgörs i år på hemmaplan
(Malmö). Damkronorna inleder
på lördag mot Japan.
– Det är ingen lätt match, vi
vann bara med 1–0 när vi möttes
i OS i Sotji. Alla lag i VM har blivit
mycket bättre och många matcher
kommer att bli jämna.
VM, det 16:e i ordningen för
damer, avgörs den 28 mars till 4
april. Arenorna är Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Sverige spelar i

Linnéa har ett svartgult hjärta
w Namn: Linnéa Bäckman.
w Ålder: 23 år.
w Bor: I föräldrahemmet i Handen, och ibland med pojkvännen
Rikard i Täby.

w Aktuell: Back i Damkronorna
som ska spela hockey-VM i
Malmö med start på lördag mot
Japan.
w Moderklubb: Västerhaninge IF.

w Jobbar: I en livsmedelsbutik.
w På meritlistan: 96 A-landskamper. Spelat tre VM och ett
OS. Tre SM-guld med AIK.
w Älskar: AIK.

samma grupp som Japan, Schweiz
och Tyskland. I den andra gruppen återfinns Kanada, Ryssland,
USA och Finland. USA är regerande världsmästare, och utmanas
främst av Kanada.
– Vi ska spela vårt eget spel oavsett vilka vi möter. Boork (Leif,
Damkronornas förbundskapten)
vill att vi checkar fast motståndarna i egen zon och tar pucken.
Linnéa Bäckman är en defensiv
back.
– Min roll i landslaget, och även
i klubblaget AIK, är främst att hålla rent framför vår målvakt.
Förra helgen förlorade AIK SMfinalen mot Linköping. Linnéa
Bäckman deppade mer än de flesta.
– Linnéa är en extrem AIK:are
ända in i själen, säger AIK:s damlagscoach Stefan af Bjur. Hon var

mycket bra under SM-slutspelet,
och jag är säker på att hon kommer att göra ett bra VM. Linnéa
älskar tuffa och tajta matcher.
Linnéa berättar a
 tt hon ser så
många AIK-matcher som möjligt,
både i fotboll och hockey.
– Jag skulle ALDRIG kunna spela för Djurgården.
Efter nio säsonger på elitnivå
skulle man kunna tro att Linnéa
Bäckman funderar på hur länge
hon ska orka satsa.
– Jag fortsätter så långe kroppen håller. Jag tycker ju hockey är
så himla kul, och med landslaget
får jag åka runt i världen och se
platser jag aldrig skulle ha besökt
på egen hand.
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