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AMERIKANSK FOTBOLL. Välgörenhetsmatch ska ge pengar till Barncancerfonden

Anfallet nyckel till ny seger
Bra quarterback
Uppsala 86ers borde med
andra ord bli en tuffare uppgift på fredagskvällen. Då
hoppas Gere och resten av
tränarstaben även få tillbaka
några spelare som saknats
på träning i veckan till följd
av sjukdom och lättare skavanker.
– Uppsala gillar att sprida
ut bollen, oftast på fyra recievers. De har en ganska bra
quarterback som är bra på
att kasta och springa. Vi ska

SPORT I KORTHET.

spela fysiskt mot dom och
vara på rätt ställe och sätta
in tacklingarna på rätt sätt.
Och om anfallet fortsätter
att fungera så blir det svårt
att slå oss.

Gratis entré
Crusaders hoppas också på
storpublik till matchen mot
Uppsala. Det blir gratis entré och sponsorerna skänker
sedan en slant till Barncancerfonden för varje åskådare
som kommer till Tingvalla IP.
– Det var mellan 1 000
och 1 500 besökare förra året
när vi hade välgörenhetsmatch. Målet är att slå det i
år och då blir det riktigt bra
stämning på läktaren, säger
Tracey Gere.

Kristofer Holmberg

Carlstad Crusaders ställer till med välgörenhetsmatch och gratis entré mot Uppsala 86ers.

w

Carlstad Crusaders har kunnat bokföra tre raka segrar
i årets superserie samt en
styrkedemonstration mot
Oslo Vikings i inledningsmatchen av Northern European Football League den
senaste helgen.
56–17 i korsriddarnas favör talar sitt tydliga språk.

– Oslo var inte på topp
och inte tillräckligt effektiva, och det finns helt klart
några lag i superserien som
är bättre. Men vi hade några
tveksamma moment som vi
kan förbättra i defensiven,
säger Tracey Gere.

w

Carlstad Crusaders är
fortsatt obesegrat under
säsongen i så väl serien
som i Europaspelet.
Nu väntar hemmamatch mot Uppsala
86ers. Där ska det blytunga anfallet bli nyckeln
till ny seger.
– Fungerar det så blir
det svårt att slå oss, säger headcoachen Tracey
Gere.

RIDSPORT. Dags för gigantiska Wermland Equestrian Games

w

Motin byter klubb i Finland
ISHOCKEY. Karlskogakillen Johan Motin, 28

w

år, byter klubb i Finland.
Motin, med förflutet i både Färjestad och
Bofors, lämnar Lukko efter en säsong och tar
klivet över till HIFK.
Den gångna säsongen spelade Motin,
som framför allt är nyttig i defensiven, 61
Johan Motin.
matcher för sin klubb. Han gjorde på dessa
två mål och assisterade till tolv fullträffar.
Motin hade fem säsonger, varav fyra i SHL, i Örebro
bakom sig innan han lämnade Sverige för Finland inför
förra spelåret.
Backen spelade tre säsonger i Nordamerika och gjorde då
en NHL-match för Edmonton Oilers. (KT)

w

w
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Kruse lånas ut till allsvenskan
ISHOCKEY. Målvakten Emil Kruse lånas, på grund av tuff
konkurrens från Justin Pogge och Ville Kolppanen, ut till
BIK:s seriekonkurrent Västervik.
– Han behöver spela mycket och i Västervik får han en
bra möjlighet att göra det, säger Rögles sportchef Chris Abbott till mrmadhawk.se.
Den gångna säsongen hann Kruse med elva framträdanden i SHL innan han lånades ut till allsvenska Södertälje
vid årsskiftet. Väl där blev det enbart en match för den
23-årige Vikingprodukten då han åkte på en knäskada som
höll honom borta resten av säsongen. (KT/NWT)

Forshaga värvar från Grums
ISHOCKEY. Forshaga har landat ännu ett nyförvärv.

VM nästa för BIK-succén
ISHOCKEY. Örebrolånet Rodrigo
Abols var, med 17 poäng på 18 matcher
och ett väldigt övertygande centerspel,
en av de starkast bidragande krafterna
till BIK Karlskogas urstarka säsongsRodrigo Abols.
avslutning.
Nu har Abols fått en fin belöning,
då centern har tagits ut i den lettiska VM-truppen. Abols –
som vid sidan av succén i BIK noterades för 9 poäng på 15
landskamper under säsongen – ställs mot Norge, Finland,
Sydkorea, USA, Tyskland, Kanada och Danmark i grupp B.

Stjärnglans och hemmahopp
Wermland Equestrian
Games på Hammarö
växer så det knakar.
Nästkommande veckoslut ska 500 hopphästar
och runt 250 ryttare göra
upp i åtskilliga klasser.
På startlinjen står
landslagsstjärnan
Douglas Lindelöw. De
värmländska hoppen
är jättetalangerna Filip
Ågren och Emma Haag.
Årets upplaga av Wermland
Equestrian Games blir en
gigantisk hästhoppningsmönstring.
Dessutom med påtaglig
stjärnglans. Till start i hög-

sta klassen kommer VM-aktuella Douglas Lindelöw och
Irma Karlsson samt tungt
meriterade trion Helena
Lundbäck, Jens Fredricson
och Royne Zetterman.
– Intresset för tävlingen
har varit väldigt stort i år. De
som vill kvala in till Falsterbo och finalerna i Stockholm
kommer att ges en bra chans
här, säger tävlingsledaren
Sophie Wilhelmsson.
Karl stadskillen Filip
Ågren, som är på god väg
mot ett rejält genombrott,
är det värmländska hoppet
i 1,50-klassen.

Kan du utmana Lindelöw
och de övriga etablerade

stjärnorna här på
hemmaplan?
– Inte omöjligt, men det
krävs att både jag och hästen
Cardina har en bra dag.
15-åriga Cardina har haft
ett litet break, men gjorde
comeback i måndags och
kändes, enligt Filip Ågren,
riktigt fin.
Wermland Equestrian
Games innehåller tävlingen
7-Star Spring Tour, som är
helgens höjdpunkt. Och det
är här Filip Ågren kommer
in.
– Via Seven Star kan man
ta sig hela vägen till den stora tävlingen under Falsterbo
Horse Show, säger Filip.

Ett annat hemmahopp är
junioren Emma Haag, som
har gått från klarhet till klarhet det senaste året.
Emma ska tillsammans
med hästen Di Luca starta i
1,40-hoppningen.
– Det känns jättebra och
målet med den här säsongen
är att få debutera i 1,45-klassen.

Mikael Adamsson
054-19 97 24
mikael.adamsson@nwt.se
Fotnot: Wermland
Equestrian Games arrangeras den 10-13 maj.
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Denna gång handlar det om Gabriel Johansson som hämtats ”hem” från seriekonkurrenten Grums.
”I ”Gabbe” får vi en rightskytt med bra fart”, skriver
klubben på sin Facebooksida.
24-årige Johansson representerade Forshaga under två
säsonger innan han lämnade klubben för Grums inför den
gångna. Total noterades han för 17 (8+9) poäng i vinter.
Moderklubben är Färjestad BK.

Filip Ågren hoppas på framgång i Wermland Equestrian Games. I bakgrunden lyfter Emma Haag och Di Luca. FOTO: LISA OLAISON

