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Cykel: Riksgränsen-Smygehuk

Det sista Lars Skantz och Nils van der Poel gjorde innan avresan till Riksgränsen var att skicka upp sina cyklar på taket på följebilen. Med start på lördag väntar sedan 2037 kilometer, fördelat på sju
dagar, för de båda cykelentusiasterna med syfte att samla in pengar till cancerforskningen.

Sverigeresan på
bara sju dagar för
Lars och Nils
Att cykla Vätternrundan är jobbigt för de allra flesta.
Lars Skantz och Nils van der Poel ska göra det sju dagar i rad.
– Det kommer att bli fint att se Sverige på det här sättet, säger Nils, till
vardags skrinnare på internationell toppnivå.

Cykelvägen är 2037 kilometer
mellan Riksgränsen i norr och Smy
gehuk i söder.
Det är sträckan som väntar Lars
Skantz och Nils van der Poel när de
rullar igång på lördag.
Syftet: Att samla in pengar till
cancerforskningen. Redan under
torsdagen var man uppe i 25 000
kronor.
– Pengar som går oavkortat till
forskningen, säger Lars.
Samtidigt är det två grabbar som
har alla förutsättningar att klara
den extremt tuffa uppgiften.
Lars Skantz är en mycket van
cyklist och 2018 körde han Vättern
rundan på 6 timmar och 48 minuter.
– Det blir en spännande utma
ning med den här distansen sju
dagar i rad, man vet aldrig hur
kroppen reagerar.
Nils van der Poel är skridskoåka

ren som var med i OS i Pyeongchang
2018, och har 10 000 meter som sin
specialdistans på skrinnarovalen.
– Jag har varit väldigt trött förut,
jag vet hur det är... Och jag är glad
att jag inte ska åka skridsko i 200
mil, skojar Nils.
Varför gör Du det här?
– Det är en rolig grej, man ska ta
möjligheten när man har den. Alla
har olika uppfattningar om vad
man vill hinna med i livet och det
här vill jag göra.
Och skridskokarriären är långt
ifrån avslutad, även om den sat
tes på paus under militärtjänst
göringen 2018–2019 (fjälljägare
i Arvidsjaur).
– Jag har i princip kört försäsong
sedan muck men inte tävlat alls.
Nu är i stället närmaste målet med
skrinningen VM i februari i Peking,
värdstad för OS 2022.
– VM blir lite som ett för-OS.
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Sport: Föreningsliv

Onsjös Olsson: ”Tror vi
kommer fram till något bra”
Vänersborgs HC:s besvikelse
gentemot Vänersborgs kommun var snöbollen som satte en
lavin i rullning.
Men tre öppna brev senare, och
efter ett möte med kommunala
företrädare, är läget annorlunda.
– Jag tror att vi kommer att
komma fram till något bra, det
är min känsla, säger Anders Olsson, ordförande i Onsjö GK.
I ett prekärt ekonomiskt läge ville VHC slippa fakturor för istider
i januari-februari och tolv dagar
i mars, men fick kalla handen av
kommunen.
Det blev samtidigt början till det
som vuxit till något som informellt
går under namnet ”Idrottssamling
Vänersborg”.
– Till en början frågade vi om
andra klubbars erfarenheter av
kontakten med kommunen, och
det visade sig finnas en gemensam
besvikelse, säger Anders Olsson.
Initialt var det nio föreningar som
ställde sig bakom ett öppet brev till
Vänersborgs kommun, och när det
var dags för brev nummer två hade
antalet ökat till tolv.
– Och efter det fick vi till en träff
med Benny Augustsson (S-märkt
kommunalråd), fortsätter Olsson.
Ett tredje brev ledde fram till
ytterligare ett möte i förra veckan
med representanter från sex olika
föreningar i å ena sidan, kommunala företrädare å den andra.

Anders Olsson är ordförande i Onsjö
GK och talesperson för ”Idrottssamling Vänersborg”.
Bild: Privat

Benny Augustsson (S) är kommunalråd i Vänersborg.

Bild: Andreas Olsson

Bland annat de tre kommunalråden Benny Augustsson, Gunnar
Lidell (M) och Bo Carlsson (C).
– Vi satt i två timmar, en stundtals
ganska spretig diskussion, och vi
står långt ifrån varandra i flera frågor, men kommunen har tagit åt sig
av kritiken och förstår vikten av en
bättre dialog, det är väldigt positivt.
Vad händer nu?
– Vi ska ha en fortsatt dialog, mer
på allvar när nye chefen för kulturoch fritidsförvaltningen är på plats.
När kommunen är redo går vi vidare, säger Olsson.

idrottens speciella kontaktperson,
och som ska underlätta för föreningarna att nå rätt person oavsett
nämnd eller förvaltning.
– Jag tror att vi kommer att komma fram till något bra, det är min
känsla.
Benny Augustsson är kommunalråd (S) och med på det senaste
mötet:
– Det var konstruktivt och bra, vi
fick möjlighet att förklara vår situation. Vi ska hitta lösningar, men
hur de ser ut vet vi inte än.

I sitt tredje brev framför klubbarna bland annat önskemål om en
kommunal tjänsteman som blir

Ulf Thuresson
ulf.thuresson@ttela.se 0520-42 26 23

Bandy

Regeländring kan utebli
efter storm av kritik

Fakta: Så går färden
4/7: Riksgränsen–Jokkmokk,
345 km.
5/7: Jokkmokk–Storuman,
304 km.
6/7: Storuman–Ås, 295 km.
7/7: Östersund–Mora, 318 km.
8/7: Mora–Sjötorp, 279 km
9/7: Sjötorp–Ljungby, 277 km.
10/7: Ljungby–Smygehuk,
219 km.
Total sträcka: 2037 km.
Med på resan genom Sverige
finns även serviceteamet i form
av Christer Lorentzon och Göran
van der Poel.

Men först alltså Sverigeresan på
cykel och insamlingen till cancerforskningen, något som både Lars
och Nils brinner för.

Bild: Christian Flodin

Sedan 2018 har Lars till exempel
cyklat för att samla in pengar till
Mustaschkampen.
– Första året var vi 40 gubbar som
fick ihop 400 000 kronor, på tre år
är vi uppe i 600 000 kronor.
Vätternrundan har han kört vid
fem tillfällen, Vintervättern vid
två. Den senaste med start tre dagar
efter julafton.
Nu ställdes visserligen Vätternrundan in i år, men det hindrade
inte en cykelentusiast som Skantz.
– Vi var några stycken som körde
32 mil ändå.
Fotnot: Den som vill bidra till Lars
och Nils insamling till cancerforskningen kan göra det via swishnumret
073-53 45 818. Resan går att följa via
Instagramkontot @fuckcancer0704

Ulf Thuresson

ulf.thuresson@ttela.se

Det råder viss förvirring inom
bandy-Sverige sedan förbundet valt att införa nya regeländringar för kommande säsong.
Nu tvingas de att ta ett omtag i
frågan kring att införa förlängningsspel vid oavgjort.
– Det är de som är negativa som
syns och hörs, säger tävlingskommitténs ordförande Christer Persson.
Svenska bandyförbundet basunerade tidigare i veckan ut flera regeländringar inför kommande säsong.
En av dessa var förlängningsspel
– första målet vinner – om 1x10
minuter och spel sju mot sju – vid
likaläge efter full tid under grundserien i landets tre högsta serier för
damer och herrar.
Tidigare år har lagen delat på
poängen om matchen slutat lika.
Förändringen har inte landat väl i
hela bandy-Sverige. Bandypuls skriver att Villa Lidköping och Motalas
tränare Mattias Sjöholm tycker att
det inte har funnits någon dialog
och att förändringarna kom utan
förvarning.

Förläningsspel eller inte för IFK Vänersborgs Joakim Johansson och Juho
Liukkonen i vinter? Regeländringen engagerar just nu hela bandy-Sverige.

Bild: Sebastian LaMotte

Det har fått förbundet att ta ett
omtag i frågan, som gått ut på remiss hos klubbarna. Till slutet av
nästa vecka väntas de redovisa ett
förslag på hur man går vidare.
– Det här testades under svenska
cupen i fjol. Därefter gjordes det
en enkätundersökning som gick ut
till samtliga elitserieklubbar. När
resultatet av den undersökningen
redovisades i januari var ungefär 70

procent mycket nöjda med hur det
hade varit, säger tävlingskommitténs ordförande Christer Persson.
Tycker du att ni har varit tydliga
kring den här ändringen?
– Absolut. Vi tycker ju det. Men
det är alltid så att det kommer komma kritik, både positiv och negativ.
Men det är de som är negativa som
syns och hörs, Så är det ju.

Simon Norberg/TT

