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Gäddan: Då är jag ju
där uppe med Ingo

Alpint

● ●Rädslan har han omfamnat och det mentala är nu hans största
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Dubbelt norskt i super-G. Norrmannen
Kjetil Jansrud hade säkrat super-G-cupen
redan före finaltävlingen. Där slutade han
nia. Österrrikaren Hannes Reichelt vann tävlingen före italienaren Dominik Paris och de
två treorna Mauro Caviezel, Schweiz, och
Aleksander Aamodt Kilde, Norge. Kilde slutade tvåa i cupen och Reichelt trea.
Ilka Stuhec hade siktet inställt även på
super-G-cupen. Men slovenskan, som på
onsdagen tog emot kristallkulan för segern
i störtloppscupen vid världscupfinalen i
Aspen, fick se sig snuvad med minsta möjliga
marginal. Weirather vann tävlingen före Stuhec och säkrade därmed super-G-cupen med
fem poängs marginal till slovenskan. (TT)

Trevande start
av Stenson
Golf. Henrik Stenson fick

inte spelet att stämma
på den inledande ronden i PGA-tourgolfen i
Orlando i Florida. Den
svenske världsfemman
gick runt på 75 slag, tre
över par. En dubbelbogey och tre bogeys drog
ner resultatet. Risken är
att han bara får spela två
dagar på Bay Hill-banan,
belägen inte långt från
hans hem. (TT)

Världsettorna
uttagna till VM
Curling. Som väntat blir

det lag Edin som åka till
curling-VM i Edmonton
i april.
Karlstadslaget är redan på plats i Kanada för
uppladdning inför VM
och kommande helg
väntar grand slam-tävlingen Elite 10 där de tio
högst rankade lagen i
världen finns med.
Niklas Edin och hans
lag blev i höstas första
icke-kanadensiska lag
som vann en tourtävling.
Lag Edin är världsetta efter att ha vunnit sex
gånger på världstouren
och EM-guld i november.
VM, som avgörs 1–9
april är det sista mästerskapet i jakten på en OSplats.
”Vi har två tydliga
målsättningar. För
det första

Niklas Edin.

vill vi ta medalj och därmed har vi också fixat en
OS-plats till Sverige”, säger förbundskaptenen
Peja Lindholm.
Svenska VM-laget: Niklas Edin (skip), Oskar
Eriksson, Rasmus Wranå,
Christoffer
Sundgren.
Reserv: Henrik Leek. (TT)

Guldhjälmen
till Lindström
Ishockey.
Skellefteåstjärnan Joakim Lindström prisas med Guldhjälmen, priset som går
till SHL:s mest värdefulle
spelare. Han är den fjärde
spelaren i historien som
vinner priset två gånger.
Det är spelarna i SHL
som röstar fram vinnaren.
”För mig är Guldhjälmen väldigt speciell, eftersom det är spelare som
jag möter kväll efter kväll
som röstat fram mig. Då
känns det extra hedrande”, säger Lindström i ett
pressmeddelande.
Lindström, som vann
priset även 2013–14,
vann SHL:s poängliga
med 54 poäng, 18 mål
och 36 assist.
De tre som tidigare fått
utmärkelsen två gånger
är Anders Eldebrink, Södertälje, Håkan Loob,
Färjestad, och Peter Forsberg, Modo. (TT)

Middlesbrough
sparkar tränare
Fotboll. Fotbollstränaren Aitor Karanka har
fått sparken från managerposten i Premier League-klubben
Middlesbrough. Han ersätts av
den tidigare assisterande
tränaren Steve Agnew.
(TT)

styrka.
● ●Adrian ”Gäddan” Granat, 25, går nu en match för att nå sin
stora dröm i framtiden – att få boxas om en VM-titel.
● ●– Då är jag ju där uppe med ”Ingo”, säger tungviktsboxaren.
Boxning. Adrian ”Gäddan” Granat, 25, tar en stor
tugga av sin spartanska
lunch. Lite nötter och två
medtagna färsbiffar står
på menyn, men tränaren
Carlos Zuñiga är vänlig
nog att bidra med tomatsås.
– Det är väl inget mjöl eller sådan skit i? Jag har
levt som i kloster inför de
två senaste matcherna och
inte fuskat med något. Och
jag tänker inte börja nu,
säger Granat i det lilla
lunchrummet på KFUM
Fight Zone i centrala Malmö.

Den Hamburgbaserade
Malmöpågen är obeseg-

rad som professionell boxare och har vunnit 13 av
sina 14 matcher på knockout. På lördag möter han
34-årige Alexander Dimitrenko (39 vinster och 3
förluster) i en boxningsgala på hemmaplan i Baltiska hallen i Malmö.
– Jag har inte tummat på

någonting. Inte träffat
kompisar, ätit exakt rätt,
gjort exakt rätt övningar.
Vad ska han (Dimitrenko)
göra? Jag har ju gjort allting rätt – han kommer att
få stryk. Nu ska jag bara ta
en tugga här, säger Granat.
Vid vinst försvarar han
sitt internationella IBFbälte och tar klivet in i den
yttersta världseliten.
– Det skulle betyda att jag
är topp 15 på i princip alla
rankningar och att jag har
mandat att gå VM-matcher.
Och målet är att under
2018 gå någon slags match
om VM-bälten. Det är ju
snart. Två, tre matcher till
på ett ungefär.

Om 25-åringen får gå en
VM-match i tungvikt kommer han sälla sig till de stora namnen inom svensk
boxning.
– Om jag vinner en VM-titel – då är jag ju där uppe
med ”Ingo” (Ingemar Johansson, världsmästare i
tungvikt 1959). Det är ju

% Fakta
Boxningsgalan
i Malmö

Adrian ”Gäddan” Granat.
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bara han som gjort det innan. Klart att det är fett, säger
Granat med eftertryck.
Han började boxas som
13-åring, men kände i tonåren ibland en rädsla för
att gå upp i ringen.
– Det var inte en rädsla
för att få stryk – det var en
rädsla för att förlora, att
göra bort sig. Att folk
skrattar åt en.
Nu har Granat i stället
vänt det mentala spelet till
en av sina största styrkor.
– De riktigt tuffa män-

Här är de fyra matcherna
med svenskintressen:
●●Patricia Berghult–Katarina Kopinska i lätt weltervikt.
●●Simon Henriksson–
Mateusz Krajewski i
superweltervikt.
●●Sven Fornling–Arijan
Sherifi i lätt tungvikt.
●●Adrian Granat–Alexander Dimitrenko i tungvikt.
nen har kontakt med sina
känslor. Om du inser att
du är nervös för något och
välkomnar det – då kommer det att försvinna, säger ”Gäddan”.
Hur går det på lördag?
– Jag kommer att knäcka
honom – till 100 procent,
säger Adrian Granat innan
han tar en ny tugga av sina
färsbiffar. (TT)

Piratespågar är redan historiska
Inget lag i Trelleborg Pirates hade någonsin nått
omgång fyra i Riksmästerskapen förut.
Klubbens PU16-lag kan i
helgen nå ända till finalspelet.
Basket. Detta finalspel
kallas Final 4 och innehåller som det låter Sveriges
fyra bästa lag. Gräddan av
svensk ungdomsbasket.
För att ta sig dit måste
Pirates PU16-lag bli sämst
tvåa i fyrlagsgruppen i
Norrköping. Och det kan
bli tufft.
– Det blir tufft, absolut.
Täby har vi slagit ett par
gånger. Södertälje har vi
aldrig slagit men det var
ganska nära senast. Norrköping har vi aldrig mött
men de vann sin grupp i
omgång tre och ska vara
bra, säger Torgil Magnusson, ledare i laget.
Trelleborg blev själva
tvåa i sin grupp i omgång
tre.
– Men vi hade AIK i
gruppen och de är ganska
outstanding i den här ål-

Pirates talangfulla PU16-lag som i helgen kan bli ett av Sveriges fyra bästa i sin ålderskategori.

Foto: privat

dern, säger Torgil Magnusson.
Trelleborg har aldrig
haft ett ungdomslag som
positionerat sig som ett av
Sveriges åtta bästa tidigare.
Varför är ni så bra?

– Vi är några stycken
som försökt hålla ihop den
här gruppen genom åren.
Sen kom Ove Klintman
och blev tränare och han
tog med sig tre duktiga
pojkar hit, säger Torgil
Magnusson.

Laget åker till Norrköping på fredagen. Klockan
12 på lördagen möter man
Södertälje, klockan 16.30
Täby och på söndag klockan 12 möter man Norrköping.
Peter Lindgren

