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”Kanske är precis det
här OS handlar om”
HJALMAR TELL
hjalmar.tell@trelleborgsallehanda.se

Soffan. OS. Skidskytte. Träff. Svensk. Kycklingdress.
Går ut som trea. Ryck. Tvåa. Samuelsson. Silver. Wow.
Va, vad var det som hände?

N

är mitt eget vrål började dö ut hemma i tv-soffan
började också min förmåga att förstå vad som
verkligen hade hänt komma tillbaka. Sveriges
andra OS-medalj var klar i isande kyla och jag bara satt
och gapade.
OS-silver. I skidskytte. Bland herrarna. Det fanns ju
inte på kartan innan OS.
Sebastian Samuelsson hade aldrig varit bättre än
plats 13 i världscupen. Han ligger på femtionde plats i
totalen i densamma. Nu åkte han ikapp och förbi en
regerande sprintmästare, tysken Benedikt Doll, i sista
backen. Så enkelt ut. Så naturligt.
Skidskytte måste vara den optimala tv-sporten. Utöver längdskidåkning, som redan är en trevlig sport att
titta på och extremt populär, ska idrottarna även skjuta
pangpang. Mitt under (nåja, de stannar naturligtvis till)
åkningen tar de graciöst av sitt cirka fyra kilo tunga
gevär och skjuter prick. Hur spännande som helst.
Vill det sig illa i skyttet tappar åkaren sin framskjutna
placering. Vill det sig väl går det att avancera från en
fjortonde plats till ett OS-silver. Det är på skjutvallen
mycket avgörs.
Men, frågan som måste ställas: Vem var den här
Sebastian Samuelsson? (Eller Jesper Samuelsson som
Discoverys namnskylt råkade kalla honom vid ett
skytte).
Började febrilt att googla hans namn, som vi 90-talister gärna gör när vi vill veta något utan att vänta på det.
Jag hittade inte mycket. Inga fylliga reportage där
någon pigg lokaltidning besökt hans familj eller hängt
med Samuelsson under ett träningspass. Artiklar som
snarare är regel än undantag före olympiska spel.
Jag hittade en intervju på Svenska skidskytte
förbundets hemsida från 2015. Där fick jag veta att han
inte kan vara utan internet, Harry Potter och godis. Det
var alllt. Typ.
Jag var inte nöjd utan fortsatte leta svar.
Bläddrade igenom mina två OS-bilagor från
kvällstidningarna men nej, inte många rader om
Samuelsson. Det enda jag kunde läsa mig till var
att ”det skulle vara en gigantisk skräll om någon
svensk skidskytt tog medalj i ett individuellt
lopp”.
Till slut gav jag upp.
Jag hittade ingen logiskt
förklaring till hur en
20-åring från Katrineholm
kunde chocka en hel skidskyttevärld och knipa ett
OS-silver från ingenstans.
Mina frågor (hur och varför?)
förblev därmed obesvarade.
Men, tänkte jag, det kanske är
Sebastian Samuelsson.
precis det här OS handlar om.

PIK tog första segern för året
INNEBANDY. Palmstaden har haft ett tungt 2018. Inte en
seger på någon av de fem matcherna fram tills i helgen.
Hade Palmstaden förlorat mot VV84 på kvalplats
hade det bara skiljt fyra poäng mellan lagen.
Men nu blev det 9–6 och i princip säkrade trelleborgs
laget kontraktet.
– Skönt, det är nästan så att man glömt hur det kändes
att vinna. Nu känns det nästan klart men vi behöver vinna en match till, sa tränaren Andreas Rosberg.
Och det såg illa ut i slutet av andra perioden. Bjuvlaget
tog ledningen med 4–3 när matchuret stod på 14.16 i
andra perioden.
Men ett riktigt målfyrverkeri vände på matchen.
Palmstaden gjorde fyra mål på 3 minuter och 23 sekunder och plötsligt var det 7–4. (TA)
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Klart för ny löparfest
● ●Sex olika lopp på tre dagar. Det är vad löpsugna trelleborgare

kan se fram emot, barn som vuxna, när Löparkalaset har premiär 10 till 12 maj. Tanken är att arrangemanget ska bli ännu större
MOTION. Förra året startade
trelleborgarna Marcus och
Petra Ekenstierna Backyard Ultra som blev en stor
succé. Nu startar de ännu
en löparfest – Löparkalaset.
Sex olika lopp på tre dagar ingår i arrangemanget
som ska genomföras under Kristi Himmelsfärdshelgen, 10-12 maj.
Det börjar på torsdagen
med en stadssprint för
både barn och vuxna där
deltagarna ska springa på
en bana på en kilometer
mitt i city.
– Vi hoppas att det blir
en riktig folkfest och att
många kommer och tittar
och vi tycker det blir roligt
att arrangera även ett lopp
för barn, säger Marcus
Ekenstierna.
Deltagarna ska börja utanför hotell Hansa och sedan springa mitt i city
kring Algatan.

Dag två ska det bli 5 och

10-kilometerslopp i Albäckskogen, med start på
Albäcksvallen. Dag tre är
det långlopp på östervångsstadion. Då är antalet begränsat til 150 personer som då ska springa så
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Löparkalaset

Marcus och Petra Ekenstierna har tillsammans bildat företaget Sweden Runners, som står bakom arrangemangen Löparkalaset och Backyard Ultra. 
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långt som möjligt under
tre, eller sex timmar. Man
kan då även välja att
springa i ett lag.
– Det är väldigt utmanande mentalt att springa
så långe på en bana men
också en rolig utmaning
som passar många, säger
Marcus Ekenstierna.
Tanken är att Löparkalaset ska bli årligen återkommande och ännu större redan 2019.
– Vi gör en smygstart i
år. Sedan har vi tankar på
att bygga ut arrangemanget med ett par längre lopp
till och kanske då även involvera hela Söderslätt,
säger Marcus Ekenstierna.
Marcus
och
Petra

Ekenstierna är Trelleborgsparet som flyttat till
Älvdalen för att utbilda sig
till fjäll- och äventyrsledare.

Förra året startade de

Backyard Ultra Sydkusten. Då ska man springa så
länge man orkar på en
bana som är 6706 meter
långt och som ska klaras
av på under en timme.
Varje timme börjar ett nytt
varv och den som kan hålla på längst vinner. Det är
bara antalet varv som räknas, inte tiden.
Även det loppet arrangeras i år på Albäcksvallen,
lördagen den 7 juli.
– Platserna sålde slut på

Sex lopp på tre dagar
Torsdagen den 10 maj
17.00. Kidsrun. En kilometer mitt i city. Två olikaåldesklasser, 5-10 år och
11-15 år. 17.45. Citysprint. En kilometer mitt
i city. En klass för män
och en för kvinnor. Loppet
avgörs i kval, semifinal
och final.
Fredagen den 11 maj
18.00 och 19.00. Run for
fun. 5 eller 10 kilometer
på slingorna i Albäckskogen.
Lördagen den 12 maj
10.00. Löparkalaset på
Östervångsstadion. Deltagarna kan välja mellan
att springa i 3 eller 6 timmar. Individuellt eller i lag.

30 timmar så det är ett oerhört populärt lopp. Banan
gör att vi inte kan ha fler
deltagare, men vi vill också att det ska vara en familjär stämning, säger
Marcus Ekenstierna.
JONAS BERGSTRÖM

Pirates börjar hitta sin nya identitet
BASKET, SUPERETTAN

Trelleborg Pirates hade
bra flyt i spelet i Skånederbyt mot Eos. Det blev seger
med 105–88 och laget
fick ett bevis på att de är
på väg att hitta sin nya
identitet.
BASKET. Trelleborg Pirates
har haft en förlustfylld säsong i superettan. Bara tre
segrar på 16 matcher inför
söndagens derby mot Eos.
Men mot Lundalaget lossnade spelet.
Pirates vann stort, trots
att laget förlorade sista perioden med tio poäng.
– Kul att vi gör så många
poäng och det var bra att
vi hade massa poäng till
godo när vi spelade sämre
i sista perioden, säger Pirates tränare Ali Lou.
Det var en skarp seger av
Pirates då Eos besegrade
tabelltvåan
Djurgården
för bara två veckor sedan.
Pirates hamnade i tidigt
underläge, det var 7–17 efter fyra minuter. Men laget började då hitta rätt
med skotten. 17–24 förvandlades till 26–24 innan
första perioden var slut.
Pirates spelade sedan
väldigt bra i den andra och
tredje perioden och spän-

Trelleborg Pirates–Eos
105–88
(26–24, 31–20, 31–17, 17–27)
Poäng Pirates: John Fitzgerald
33, Justin Berry 32, Jordan
Lou 18, Lonnie Robinson JR
14, Mario Cooper 3, Zack
Mohtashami 3, Erik Nilsson 2.

Amerikanen Justin Berry gjorde 32 poäng mot Eos.
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ningen i matchen försvann. Det var 88–59 efter
tre perioder.
– Vi hade väldigt bra tålamod i dag och vi spelade
bra, i alla fall i tre perioder,
säger Justin Berry, en av
de två amerikanarna i Pirates, och som gjorde 32
poäng mot Eos.
Han var tillsammans
med landsmannen Lonnie
Robinson JR drivande i Pirates spel. Liksom pålitlige John Fitzgerald som
gjorde hela 33 poäng.
En annan som var tongivande var även Jordan

Lou, som gjorde 18 poäng
och 12 assist, en så kallad
dubbel, när man kommer
upp i tvåsiffrigt i poäng
och assist.
Segern var välkommen
då trelleborgarna behöver
se att deras nya spelsätt
fungerar.
– Vi är inne i en ombytesperiod och bygger något nytt och vi försöker
hitta vår nya identitet, förklarar Ali Lou.
Han vill egentligen spela en snabb basket. Men
denna säsong har han fått
anpassa spelet till spelar-

materialet. En ganska
tunn trupp gör att de har
fått slå av på tempot i anfallsspelet i stället.
– Man får se till vad man
vill göra och vad man har
råd att göra. Vi spelar lite
enklare nu, konstaterar
han.
Justin Berry, som kom
ett par matcher in i säsongen, har börjat hitta
rätt i spelsättet.
– Vi startspelare spelar
mycket och då får vi lugna
ner spelet ibland för att
orka, men också för att
hjälpa våra unga killar. Vi
har inte så mycket utrymme för misstag inom laget.
I dag gjorde vi få och då
vinner vi, säger Berry.
Pirates passerade i och
med segern Malbas och är
nu tabellåtta av de tio lagen i superettan.
JONAS BERGSTRÖM

