
ÖLANDSBLADET
Tisdag 17 november 2015  SPORTEN  15

Kim upp i 
poängligatopp
INNEBANDY. Efter en lite 
seg start på säsongen 
med Kim Nilsson–mått 
mätt så börjar han nu 
leverera i Schweiziska 
innebandyligan. I hel-
gen blev det ett hattrick 
och en assist när Grass-
hoppers vann mot rege-
rande mästarna Wiler–
Ersigen – coachade av 
Färjestadensonen Olle 
Thorsell – med 8–5. 
Därmed har Kim gjort 
flest mål i serien, 14 
stycken på åtta match-
er, och är även i delad 
poängligaledningen 
med 22 pinnar.

Bäcklund vann 
duell mot Ken
FRIIDROTT. Det blev en 
riktig Högbyitisk kraft-
kamp i helgens Jämjö-
halva, Mikael Bäcklund 
lyckades till slut bese-
gra Ken Slättengren 
med åtta sekunder på 
10–kilomtersdistan-
sen, han plockade där-
med hem segern med 
tiden 33.33.

Även Högbys nytill-
skott sedan i somras, 
Ellen Persson, gick bra. 
Hon vann femkilome-
tersdistansen på 18:53.

David vann  
snöfemman
FRIIDROTT. David Nils-
son passade på att vär-
ma upp lite inför sitt 
lopp i Holland kom-
mande helg genom att 
vinna Snöfemman i 
Stockholm, ett femkilo-
meterslopp som inte 
riktigt levde upp till 
namnet gällande snö-
mängden. David Nils-
son vann i vilket fall 
överlägset, med tiden 
16.19.

INNEBANDY, DIV 1 DAM. 
Kalmarsund började lamt 
och gästande Partille satte 
tidigt 0–1.

– Vi kommer in fel från 
början i matchen, säger 
FBC Kalmarsunds assiste-
rande tränare Christoffer 
Suominen.

Man skulle dock komma 
tillbaka. 1–1 kom något 
turligt via ett självmål och 
en minut före periodpau-
sen satte nyförvärvet Julia 
Rindhagen 2–1.

Sedan var det roliga slut 
för FBC Kalmarsund. Un-
der tre olyckliga minuter i 
mittenperioden släppte 
man in tre mål.

– Vi för ändå spelet i sto-
ra stunder, men får hela ti-
den jaga målmässigt, säger 
Suominen.

Annie Nilssons 3–4 och 
4–4 i slutet av andra och i 

början av tredje kunde ha 
blivit psykologiskt viktiga. 
FBC trummade på och ska-
pade läge på läge. Men då 
kom en kalldusch mitt i 
den hårda pressen från 
hemmalaget. Partille stack 
upp och fick enkelt in 4–5.

Med mindre än två minu-
ter kvar gjorde Julia Rind-
hagen 5–5 och minst en 
poäng såg ut att vara räd-
dad. Med bara sekunder 
kvar av matchen fick dess-
utom samme Rindhagen 
ett gyllene läge mitt i slot-
tet. En situation som kom 
att bli omdiskuterad. 
Rindhagen avlossade ett 
skott som täcktes av en lig-
gande Partille–spelare. Is-
tället för utvisning och 
straff, tilläts gästerna kon-
tra och med tio sekunder 
kvar på matchuret tryckte 

de in 5–6.
– Klart man blir upprörd 

när vi tyckte att det var lig-
gande spel, men sådant 
brukar jämna ut sig under 
en hel säsong. Givetvis är 
det surt, men vi gör verkli-
gen ingen bra match, säger 
Christoffer Suominen.

Julia Rindhagen:
– Jag är väldigt besviken. 

De visste vad som krävdes 
för att slå oss och spelade 
väldigt kompakt och hade 
en jätteduktig målvakt.

Det känns som att ni blev 
sönderkontrade?

– Verkligen. De spelade 
smart och jag tycker vi 
borde prioritera lite mer 
försvarsspel ibland. Vi 
släpper till alldeles för 
mycket frilägen.

De 435 åskådarna i Kal-
mar Sportcenter fick se 

FBC skjuta 35 skott mot 
gästernas 18.

Borde man inte vinna då, 
Julia Rindhagen?

– Jo, det borde man, 
men vi hade mycket oflyt i 
den här matchen. Det var 
inte vår dag helt enkelt.

I och med förlusten hal-
kade FBC Kalmarsund ner 
till femte plats i tabellen.
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Gratis inträde och storpublik. Då kunde inte FBC-
damerna svara upp. Man föll i slutsekunderna 
och tappar mark i den jämna toppstriden.
– Givetvis är det surt, men vi gör verkligen ingen 
bra match, säger Christoffer Suominen, assiste-
rande tränare i FBC Kalmarsund.

Gick i kontringsfällan
DIVISION 1, SÖDRA DAM

FBC Kalmarsund 5 7
Partille IBS  6

TRE KVARNAR:

TVÅ KVARNAR:

EN KVARN:

Julia Rindhagen 
Bäst i ett för dagen uddlöst 
FBC. Visade vägen med sina 
två mål och jobbade hårt.

Annie Nilsson 
Gjorde två mål och var sin 
vana trogen ett av FBC:s gifti-
gaste vapen framåt.

Emma Andersson 
Ständigt hot offensivt och 
passade fram till Annie Nils-
sons båda kassar.

MATCHFAKTA: KVARNLIGAN:
Period 1 (2-1): 1-1 Självmål, 
2-1 Julia Rindhagen (Matea Cor-
kovic).

Period 2 (1-3): 3-4 Annie Nils-
son (Emma Andersson).

Period 3 (2-2): 4-4 Annie Nils-
son (Emma Andersson), 5-5 
Julia Rindhagen (Josefine 
Bengtsson).

Skott: 35-18 (11-5, 11-8, 
13-5).

Utvisningar: Ellen Willsund, 2x2 
min.

Publik: 435.

Nyförvärvet Julia Rindhagen fortsätter imponera. Men det gjorde inte FBC Kalmarsund när man föll med 5–6 mot tabellsjuan Partille.

Två judoguld i 
Skåne
JUDO. Öländska ungdo-
marna Tove Hansen 
och Noah Sundström 
plockade ett guld var-
dera på tävlingen Syd-
cup 4 i skånska Staf-
fanstorp. Tove vann 
U18-klassen och Noah 
U15.

Duon tävlar för Kal-
mar Judoklubb, båda 
har hållit på i cirka tio 
år och de tillhör Små-
landslaget.

Mikael Bäcklund.


