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Målfarlig ytter går till Sjuntorp
F O T B O L L ,  S I L LY  S E A S O N :  Ifjol 
var Sevdan Alija en del av 
Wargöns fruktade offensiv. 
Nu är han klar för division 
5-nykomlingen Sjuntorp.

– Vi har mycket ungt och 
nytt, och det är väldigt roligt, 
säger tränaren Alexander 
Karlström i podden Skruv-
dubb & Fyrafyratvå.

Själva övergången genom-
fördes redan för tre veckor 
sedan, men därefter har  
yttern hållit sina framtids-
möjligheter öppna, med 
förhoppningen om spel ännu 
högre upp i seriesystemet.

Nu vet vi dock att det är 
Sjuntorp och division 5 som 
väntar härnäst för Alija, som 
stod för 12 mål och 18 as-
sister under den senaste 
säsongen.

– Vi har mycket nytt och 
ungt, och det är väldigt roligt. 
Jag och ”Tjomping” (Thomas 
Johansson), som jag delar 
ansvaret med, har telefon-
konferens tre, fyra timmar 
om dagen, och det vi pratar 
om mest är hur kul det är att 
vi har sex, sju 98:or och två 
00:or. Det är lite skillnad mot 
när vi tog över och hade två 
spelare födda på 90-talet, 
säger Alexander Karlström i 
Skruvdubb & Fyrafyratvå.

Sjuntorp har tidigare i vin-
ter fått in David Hansen, Ali 
Sharif och Niklas Fredriksson.

Ett annat division 5-lag, 
nämligen dalsländska Frände-
fors, tappar försvararen Alaa 
Alshorafa. Nästa klubbadress 
blir IK Svane, som i höstas 
åkte ur trean.

Gashi Larsson är 
klar för VFK
F O T B O L L ,  S I L LY  S E A S O N : 
Vänersborgs FK fortsätter 
att värva. Senast i raden att 
skriva på är unge anfallaren 
Albin Gashi Larsson från 
Trollhättans FK. 

– Det känns väldigt kul och 
roligt att man får chansen att 
vara med och försöka nå  
division ett. Jag ser fram 
emot att dra igång nästa 
säsong, säger 15-åringen till 
VFK:s Facebooksida. 

Vänersborgs FK:s manager 
säger följande om sitt senaste 
nyförvärv. 

– En supertalang. Jättekul 
att Albin vill vara hos oss. 
Hela klubben tror att Albin 
kan blomma ut till något all-
deles extra. 

David slog sitt eget rekord
SKRIDSKO: VÄRLDSCUPEN

Vänersnässonen David 
Andersson slog i helgen 
sitt eget svenska rekord 
på 1000 meter. 
Nu avgör SOK huruvida 
han och Nils van der Poel 
får åka till OS.

David Andersson var på 
distansen 1500 meter i prin-
cip klar på IFS:s OS-lista över 
de skrinnare som får vara 
med på OS i Pyeongchang i 
februari. Efter två superlopp 
i helgens världscup i Salt 
Lake City är han även med 
på listan på 500 meter och 
1000 meter. 

Under fredagen körde 
23-åringen 500 meter med 
så pass stor framgång att han 

var mindre än en hundradel 
från Johan Röjlers svenska 
rekord på distansen. 

– Det grämer mig lite att 
jag var så nära. Det hade ju 
liksom räckt med att fälla ut 
skridskon lite snabbare vid 
mållinjen, berättar David, 
som i stället tog ”revansch” 
på lördagen genom att för-
bättra sitt svenska rekord på 
den dubbla distansen. 

– Det kändes jättebra. Jag 
har tränat på att få upp far-
ten under det första varvet 
och nu fick jag verkligen 
det, så det känns väldigt 
bra att träningen har gett 
resultat.

MEN TROTS ATT David är med 
på IFS:s OS-listor så är det 
inte klart att han får åka OS 
i vinter. Det är nämligen SOK 

som bestämmer huruvida 
de tycker att David har gjort 
sig förtjänt av en OS-plats. 

– Jag är i mitt livs form 

och har gjort allt jag kan 
för att övertyga SOK. Det 
hade varit en jättebesvikel-
se att inte få vara med, säger 

David, vars landslagskol-
lega Nils van der Poel, om 
möjligt, lever i ännu större 
ovisshet angående OS-del-
tagande. 

NILS DRABBADES  nämligen 
av magsjuka i helgen och var 
därmed tvungen att bryta 
sitt 5000-meterslopp. Mag-
sjuka kommer aldrig lägligt, 
men i Nils fall kom det extra 
olägligt eftersom det var den 
sista världscuptävlingen  
inför att IFS:s OS-listor 
släpps. Nils rekordtid i  
Calgary helgen 1-2 december 
ser dock ut att räcka för att 
kvala in på listan. 

– Jag är antagligen med 
på listan. Dessutom är det 
oklart hur IOK behandlar 
de ryska skrinnarnas kvot-
platser eftersom Ryssland 

uteslöts ur OS. När allt det 
här är bestämt så får SOK 
bestämma om jag får vara 
med eller inte, redogör van 
der Poel för läget. 

– Antagligen vet vi vid 
nyår. Annars får jag helt  
enkelt satsa på VM i mars, 
säger Trollhättegrabben.

KARL ANDERSSON
0520-42 26 00 karl.andersson@ttela.se

Bild: MELI PETERSSON ELLAFI

FORMTOPPAD. David Andersson är i kanonslag och hoppas att hans stigande formkurva ska vara tillräcklig för en OS-plats.

Bild: PETTER ARVIDSON

OTURSAM. Nils van der Poel har sannerligen varit otursförföljd 
under säsongsinledningen. Vid två av de fyra världscuptävling-
arna under säsongen har han drabbats av sjukdomar.

”Jag är i mitt livs 
form och har 
gjort allt jag kan 
för att övertyga 
SOK”

DAVID ANDERSSON

BANDY Slättbergshallen

LÖRDAG 16 DECEMBER KL 14.30

God jul önskar Gripen Trollhättan.
50% rabatt på inträdet 

– gäller alla åldrar!
Välkomna!

HUVUDPARTNER:

VS
Åby Tjureda IF

MATCHVÄRD: 


