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Johaug överväger
att överklaga dom
● ●Therese Johaug friades inte, men dopningsavstängningen på

13 månader gör att den norska skidstjärnan kan vara tillbaka till
starten på OS-säsongen i höst.
● ●”Det känns fel”, säger hon och överväger att gå vidare.
Skidor. Norska idrottsförbundets beslut att ge Johaug 13 månaders avstängning för dopning är
en månad kortare än vad
Antidoping Norge hade föreslagit. Men trots att domen innebär att hon är fri
att tävla i tid för OS i
Pyeongchang så finns funderingar på att gå vidare.
”Jag ska använda de närmaste dagarna till att tänka igenom vad jag ska göra
tillsammans med min advokat”, säger Johaug i en
kommentar via sin advokat Christian B Hjort.
”Jag anser att dopningsreglerna ska vara stränga.
Det känns ändå fel att jag
kan få 13 månaders avstängning för att ha använt en läppsalva. Jag är
glad över att Domsutvalget ser att det inte fanns
någon prestationshöjande
avsikt eller effekt när jag
använde läppsalvan. Jag
är också glad över att utskottet håller med om att

månader missar jag hela
försäsongen och får inte
den optimala uppladdningen inför OS, sa Johaug
under förhören i januari.

Therese Johaug stängs av i 13 månader. 

jag inte hade någon grund
att tvivla på de försäkringar jag fick”.

Norskan testade positivt

för den anabola steroiden
clostebol i höstas. Hon
hade fått i sig det förbjudna ämnet genom en salva
för sönderbrända läppar
under ett träningsläger i
Italien, där hon också dop-
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ningstestades. Avstängningen gäller från den 18
oktober i fjol och därmed
kan Johaug vara tillbaka
till säsongsstarten, världscupen inleds i Ruka den 24
november, och tävla i OS i
Pyeongchang som invigs
den 8 februari.
– Med tolv månader kan
jag göra de förberedelser
jag vill inför OS. Blir det 14

Den norske landslagschefen Vidar Løfshus tror på
Johaug till OS.
– Hon är väldigt nere nu.
Men när hon får lite distans till det här hoppas jag
hon får tillbaka glimten i
ögat och kan använda OS
som en motivationsfaktor.
Han anser att straffet är
hårt.
– Jag tycker självklart att
det är strängt för ett sådant misstag. Men i liknande fall tidigare har minimistraffet varit ett år. Vi
får se om någon av parterna överklagar, säger han.
Domen kan överklagas
av Therese Johaug själv,
Antidoping Norge, Internationella skidförbundet
(Fis) och den internationella antidopningsorganisationen Wada. (TT)

”Jag känner en stor glädje”
gent i guldlagen 2002 och
2003 noterade Kim Källström 26 mål och tolv målgivande passningar.

Kim Källström är tillbaka i
allsvenskan – och i Djurgården. Mittfältaren har
skrivit på för två år och presenteras i samband med
träningsmatchen mot Vålerengen på söndag.
Fotboll. Den tidigare
landslagsmittfältaren valde den 31 januari att bryta
kontraktet med schweiziska Grasshoppers. Sedan
dess har hans namn figurerat i flyttrykten till två
klubbar: Häcken och Djurgården. De senaste dagarna pekade allt mot en flytt
tillbaka till klubben som
han hjälpte till två raka
SM-guld, 2002 och 2003,
samt cupguldet 2002.
Källström skulle ha setts
i Stockholm och det cirkulerade uppgifter om att
han checkat in på ett hotell under ett annat namn.
På fredagsförmiddagen
blev övergången till slut
officiell. Kort efter att
Djurgården gått ut med
nyheten kraschade hemsidan.

”Det var en ungdom som

Kim Källström och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.
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Källström säger i ett
pressmeddelande :

”Jag känner en stor glädje.
Under hösten och vintern
har det vuxit fram ett sug
att få sluta cirkeln och ta
på sig Djurgårdströjan
igen. Jag känner mig så
himla varmt välkommen i
klubben, det finns mycket
värme och kärlek i Djurgården. Jag kommer till
ett ställe där jag känner
mig uppskattad och det

tror jag alla människor gillar.”
Efter guldsäsongerna
valde Källström att flytta
till Frankrike och Rennes.
Utlandskarriären har sedan dess även handlat om
spel i ytterligare tre klubbar: Lyon, Spartak Moskva
och Arsenal. I landslaget
hann han med 131 landskamper (bara tre har spelat fler i herrlandslaget),
16 mål och fem mästerskap. Som mittfältsdiri-

drog i väg som nu kommer
tillbaka som en familjefar
som är många erfarenheter rikare. Jag har haft
glädjen att ha en bra karriär ute i Europa. Jag kanske
är lite defensivare i spelet
nu än när jag lämnade,
men det är ändå samma
mentalitet som kommer
tillbaka till Kaknäs. Jag
älskar att vara där ute och
jag älskar fortfarande att
träna.” säger han.
Och formen är god.
”Jag är i gott slag. Jag har
spelat hela hösten och fysiskt känns det jättebra.
Det gör det också mycket
roligare att komma tillbaka, att jag inte är här för att
pensionera mig. Jag kommer att göra allt för att det
ska vara en positiv känsla
ute på Kaknäs och jag
kommer att ge allt på
matcherna.” (TT)

Pirates nyförvärv
i skarp situation
Trelleborg Pirates möter
på söndag Wetterbygden
på bortaplan i superettan
i basket.
Basket. Trelleborg Pirates har visat bra form i
början av 2017. Tre raka
hemmasegrar är facit när
laget beger sig till Huskvarna för årets första
bortamatch.
– Vi har inga skador
och åker iväg med fullt
lag och hoppas på att prestera på hög nivå. Frågan
är hur samspelta vi hunnit bli med tanke på att vi
har två nya spelare i laget. Vi har tränat, men
det här är första gången i
skarpt läge, säger Pirates
coach Ali Lou.
Pirates har mött Wetterbygden en gång under
den här säsongen och då
blev det seger på hemmaplan.
– Vi gjorde väl inte vår
bästa match då, men
lyckades vinna i alla fall.

”Frågan är hur samspelta vi hunnit bli
med tanke på att vi
har två nya spelare
i laget.”
Ali Lou
Pirates coach

De har vissa spelare som
kan göra fantastiska
matcher för att i nästa
vara usla, säger Ali Lou:
– Mot Högsbo, Köping
och Alvik har vi vetat precis vilka spelare vi ska ta
bort, men i Wetterbygden är det den som har
bäst läge som skjuter. Vi
kan inte stirra oss blinda
på vissa spelare, utan
måste ta bort tendenser i
spelet. Vi måste förstå
vad motståndarna vill
göra.

Christer Cederlund

Eslöv utslaget ur
Champions League
Eslövs AI hade som väntat
ingen chans att vända
underläget från första
matchen.
Laget föll på nytt med 3–1
mot storfavoriten Gazprom Orenburg i kvartsfinalen i bordtennisens
Champions League.
– Vi har stått upp och gett
dem tufft motstånd i båda
matcherna, sade Eslövs
tränare Peter Andersson.
Bordtennis. Daniel Kosiba öppnade med att
vinna första set mot
världsfyran Jun Mizutani, och hade läge både i
andra och tredje set att
följa upp ledningen.
– Gör ett par egna misstag i ledning både i tredje
och fjärde och det blir
kostsamt mot så bra spelare, konstaterade Peter
Andersson.
Världsfemman Dimitrij Ovtcharov fick revansch på Xu Hui, även

om Xu vann första set
och såg ut att kontrollera
matchen med klar ledning både i andra och
tredje. Men han lyckades
inte förvalta sina lägen.
De flesta hade säkert
väntat att Vladimir Samsonov, rankad åtta i världen, skulle avgöra direkt
mot Robert Svensson.
Men så blev inte fallet.
Svensson
spelade
mycket taktiskt och kunde till slut vinna i skiljeset på ett mycket imponerande sätt.
Här var ändå Eslövs
fortsatta Europaäventyr
över och Xu Hui ville inte
riskera något utan bröt
min match i tredje set
mot Jun Mizutani.
– Han kände av ryggont och redan på måndag har vi match i Pingisligan. Alltid trist att åka
ur, men nu blir det full fokus på seriespelet, sa Peter Andersson. (TT)

17 döda efter fotbollskatastrof
Fotboll. 17 människor har dött efter en publikolycka
vid en fotbollsmatch i Angola. Hundratals supportrar
tog sig in på arenan i Uíge på fredagen för att se en
match mellan två lokala lag, vilket ska ha skapat ett
stort tryck och som i sin tur ledde till att de klämdes.
– Det var ett tryck som ledde till att folk kvävdes. Vissa tvingades kliva upp och gå över andra. Det var 76
som skadade sig och 17 av dem har dött, säger Ernesto
Luis, direktör på det lokala sjukhuset. (TT)

