
TISDAG 18 FEBRUARI 2020 23

Silver och brons x 2 till  
Ludvig på hemmaisen
Lördagen och söndagen 
anordnade SK Trollhättan 
ungdoms-SM i skridsko i Slätt-
bergshallen.  
Flickor och pojkar i åldrarna 
13-14 och 15-16 gjorde upp om 
medaljerna på olika distanser.

För Skridskoklubben Trollhättan 
var det fjärde gången man arrang-
erade SM. Vid tre tillfällen (2011, 
2015, 2020) har det handlat om ung-
doms-SM, och dessutom har SKT 
anordnat junior-SM 2013.

Deltagarna i SM-klasserna tävla-
de på distanserna 500 meter, 1000 
meter och 1500 meter, och 15-16 
åringarna tävlade även på 3000 
meter.

I ungdoms-SM fanns tre lokala 

åkare anmälda. Emma Iveström 
ställde upp endast i 500 meter för 
13-14 år flickor, där hon blev åtta, 
medan Theodor Moberg fick lämna 
återbud på grund av sjukdom. 

I 15-16 årsklassen startade Ludvig 
Nylén tävlande för SK Trollhättan, 
men boende i Karlstad. I sitt första 
lopp på 500 meter blev han fyra.

– Min största chans till medalj är 
nog i 3000 meter, kanske jag kan 
ta medalj på 1500 meter, sa Ludvig 
Nylén direkt efter 500-meters-
loppet.

Och visst blev det medalj för Lud-
vig. 

Och inte bara en: Brons på 1500 
meter och 3000 meter samt ett silver 
på 1000 meter.

– Åkmässigt har det känts bra, 

men jag var bara en hundradel från 
silvret på 1500 meter. Den största 
överraskningen är att jag blev tvåa 
på 1000 meter. Jag anser mig inte 
vara en sprinter, säger en väldigt 
nöjd Ludvig Nylén.

Från SK Trollhättans sida var man 
nöjd med tävlingarna.

– Arrangemanget har klaffat per-

fekt vilket vi har fått mycket beröm 
för, sa Göran van der Poel, tävlings-
ledare i SK Trollhättan.

Samtidigt avgjordes det traditio-
nella Februarilöpet där det hand-
lade det om startmöjligheter för 
övriga åldrar. 

Tio, elva, tolv och år, samt junio-
rer från 17 år och seniorer och vete-
raner. Senioren Verneri Kinnunen 
visade bra takter och presterade bra 
tider i sina tre starter 500, 1000 och 
1500 meter.

Av de totalt 56 deltagarna fanns 
tio från SK Trollhättan, och av ung-
domarna från SKT kan nämnas att 
Melker Engström, Tuva Iveström, 
Loke Forsell och Hugo Iveström 
 fixade nya personliga rekord på 
olika distanser.
Stinsen Andersson

Ludvig Nylén tog flera medaljer under helgens Ungdoms-SM i skridsko.  Bild: Urban Kärmander

Skridsko: Ungdoms-SM

” Den största överrask-
ningen är att jag blev 
tvåa på 1000 meter
Ludvig Nylén

Ingen revansch för Brätte
Efter den mycket sura poäng-
förlusten i hemmamötet med 
Tibro åkte Brätte till borta-
mötet med revansch i sikte.  
Det gick inte alls.  
– Det är en inställningsfråga, 
säger Linnea Barkman efter 
23–29.

Brätte var på vippen att ta 
 säsongens första tvåpoängare när 
man ledde med sex bollar hemma 
mot Tibro, innan en svag avslutning 
ledde till att man fick nöja sig med 
en poäng (27–27). 

– Då skulle vi verkligen ha vunnit, 
säger Linnea Barkman, vars jumbo-

lag i stället siktade på att spräcka 
nollan i vinstkolumnen när lagen 
möttes i Tibro.

En mycket svag första halvlek 
 senare var den förhoppningen 
mer eller mindre körd i botten, då 
hemma laget ledde med 16–8 i paus.

Därefter lyckades gästerna jämna 
ut resultatet en aning, men närmare 
än 23–29 kom man inte.

– Vi halkar efter direkt och då 
blir det svårt. Vi hänger inte med 
i defensiven, analyserar Barkman 
förlusten. 

Bästa Brätte-målskyttar blev 
Emma Kecevic och Julia Larsson 
med sex fullträffar vardera.
Karl Andersson

Handboll: Division 2 damer

Motivation 
(Hisingen) slog 
klass (THC)
Ett omotiverat Trollhättans 
HC blev utklassat av jumbon 
Hisingen i 50 minuter.  
Sedan satte man fart sista 
tio och höll på att få med sig 
 poäng ändå.  
– Men det går inte att bara 
 spela hockey i tio minuter av 
en match, säger tränaren Pon-
tus Nyberg.

THC inledde Fortsättnings serien 
i serieledning, men har varit en stor 
besvikelse sedan årsskiftet. Pre-
stationsmässigt nåddes nog den 
abso luta botten i söndagens match 
borta mot jumbon Hisingen. 

– Det var avslaget från första bör-
jan. Vi åkte mest omkring på isen 
och tittade på när de spelade under 
de första 50 minuterna, berättar 
en besviken Nyberg, vars lag låg 
under med hela 1–6 inför den tredje 
perioden. 

– Och de hade bud på mer. Vi var 
riktigt dåliga. 

Gustav Martinssons 2–6-reducering 
med nästan exakt tio minuter kvar 
väckte dock liv i Trollhättelaget, 
och bara sex matchminuter senare 
hade man reducerat till 5–6.

Mer än så blev det dock inte, utan 
THC tvingades lämna Hisingen 
utan poäng i en match där man på 
förhand var storfavorit.

– Vi gör en riktigt dålig match. De 
var mer motiverade än oss,  bjuder 
man inte till i den här serien så 
kommer man att förlora. 
Är det ditt ansvar som tränare att 
få dina spelare motiverade?

– Ja, det här får jag ta på mig. 
Samtidigt försökte vi få igång spe-
lare inför matchen, men det hjälpte 
tydligen inte. Man kan inte bara 
spela hockey i tio minuter av en 
match.

Karl Andersson

Ishockey: Division 2

Pontus Nyberg var inte nöjd med 
THC:s agerande i förlustmatchen 
mot jumbon Hisingen. 
 Bild: Christian Flodin

Matchfakta

Hisingen–THC 6–5 
(3–1, 3–0, 0–4)
Målen: 1–0 (01.47) Charlie Ewer-
löf, 2–0 (08.24) Anton Hägg, 2–1 
(09.17) Evan Schmidbauer, 3–1 
(11.40) Alexander Larsson, 4–1 
(27.01) Daniel Blomqvist, 5–1 
(34.45) Anton Hägg, 6–1 (36.24) 
Christoffer Söderqvist, 6–2 
(49.58) Gustav Martinsson, 6–3 
(53.56) Mark Mackinnon, 6–4 
(54.47) Marcus Carlsson, 6–5 
(55.58) Richard Russberg.
Skott: 45–28.
Utvisningar, Hisingen: 3x2 min.
Utvisningar, THC: 5x2 min.
Domare: Fredrik Börjesson-Tys-
nes.

Tung epilog för LN70
LN70 avslutade säsongen över 
förväntan, men i den avslu-
tande matchen hade man inte 
mycket att hämta borta mot 
Sörhaga Alingsås.  
Matchen slutade 12–2 till hem-
malaget.

Idrottens värld är och förblir olo-
gisk. 

Under fredagskvällen var LN70 
uppenbarligen ett bättre ishock-
ey-lag än Sörhaga Alingsås, då man 
bärgade en överraskande 4–3-seger 
hemma i Lödöseborg.

Mindre än två dygn senare möt-
tes lagen ånyo, den här gången i 

Nolhalla Ishall, och då var Sörhaga 
Alingsås helt överlägset. 

Säsongens två sista LN70-mål-
skyttar blev Fredrik Lundin (1–0) 
och Hampus Johansson (2–12).
Karl Andersson

Ishockey: Fortsättningstrean

Lasse Åkerström och hans LN70 
hade ingen rolig säsongsepilog. 
 Bild: Jonas Myrholm


