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Personbästa för
överraskad Bladh

Pirates kammade
noll i huvudstaden

● ●Han har bara kunnat åka fyra mil skidor på två år. Trots det så

lyckades Linus Bladh komma bland de tusen bästa i Vasaloppet.
● ●– Jag får tacka pannbenet och min stakmaskin, säger den
32-årige trelleborgaren.
SKIDOR. Linus Bladh stod
på startlinjen i Vasaloppet
för åttonde gången. Då
nådde han sin bästa placering någonsin. Detta trots
att han stod i fjärde startled och att han knappt åkt
skidor på två år.
– Jag hade inga förväntningar alls så jag är rätt
chockad själv, säger 32-årige Linus Bladh.
– Jag har varit pappaledig så jag har inte kunnat
tränat lika mycket som tidigare senaste tiden, men
det går tydligen att åka
fort ändå, fortsätter han.
Han körde ett fyramilslopp i Halland för en
månad sedan. Det är de
enda milen han har gjort
på skidor på två år, eftersom han missade förra
årets Vasalopp.
– Jag har inte ens kört
rullskidor. Men jag har en
stakmaskin som jag kan
träna på, jag använder
mina stavar på den så det
blir rätt likvärdig träning.
Sedan körde jag på ren inspiration, säger Linus
Bladh.

Eftersom han inte körde

förra året fick han börja i
startled fyra vilket innebar att det blev trångt den
första milen och det tog
lång tid innan han kunde
börja åka på riktigt. Men
han var stark i slutet av
loppet.
Efter första mellantiden
i Smågan, var han på plats
2510. Sedan tog han placeringar successivt under
loppet. Vid den sista mellantiden i Eldris var han

Linus Bladh glad efter målgång. 

på plats 1042. Sista milen
tog han hundra placeringar och gick i mål på plats
953. Bland alla herrar i loppet kom han på plats 927.
– Jag har alltid haft som
mål att komma bland de
tusen bästa, men att jag
skulle göra det i år kunde
jag aldrig tänka mig, säger
Linus Bladh.
– Jag hade verkligen bra
skidor med. Mattias Svan,
som brukar vara med i tv,
fixade mina skidor. Jag
hade väldigt bra glid. Jag
stakade om många och det
ger energi.

och 8 minuter, men då var
han i startled två. Då gick
det också snabbare för alla
i loppet och den gången
räckte tiden till plats 1144.
2013, då han också var i
startled fyra, körde han i
mål på nästan samma i tid
som i söndags, 5.36,13,
men då blev det plats 1872
i loppet.
– Det är placeringarna
man ska titta efter eftersom det inte alltid går att
jämföra år till år på grund
av före och startled, säger
Linus Bladh.

Han körde i mål efter 5 tim-

bra med tanke på att han
tvingades
göra
fem
kisspauser.
– Det var kallt och då
svettades man inte så

mar 36 minuter och 44
sekunder. Han har kört
snabbare tidigare, 2016,
när han körde på 5 timmar

Hans prestation var också
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mycket. I vanliga fall brukar jag bara behöva göra
ett stopp under loppet.
Nu har han fått motivation till nästa år då han i
och med sin placering automatiskt kommer att
starta i led två.
– Nu är jag jättetaggad
till nästa år. Det svåra för
oss här nere är att få vettig
snöträning, det blir ett
projekt i sig, men det hade
varit kul att kunna ställa
sig på startlinjen nästa år
med lite mer snöträning i
kroppen, säger Linus
Bladh.
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Brandmannen bröt staven – och loppet
Han hoppades på en plats
bland de 150 bästa. Det
slutade med en söndertrampad stav och ett brutet Vasalopp för Wictor
Magnusson Broder.
– Redan nu känner jag en
otrolig revanschlust, säger
29-åringen.
LÄNGDSKIDOR. Tack vare en
fin placering i ett seedningslopp i januari fick
Wictor Magnusson Broder
starta i elitledet i årets Vasaloppet.
Trelleborgsbrandmannen hoppades
på en plats bland de 150
bästa.
Men det gick inte som
29-åringen hade planerat.
I första backen fick han en
av sina stavar söndertram-

pad
och
vid
andra
kontrollen valde han att
bryta loppet.
– Det blev lite trångt och
då var det en som satte sin
skida på min stav så den
gick sönder. Jag fick staka
uppför backen med en och
en halv stav. Då var jag i
mitten och hade ingen
möjlighet att komma ut
vid sidan och få en ny stav.
Det är inte så mycket att
göra åt, men visst känns
det lite surt, säger Wictor
Magnusson Broder.

Vad tänkte du när det hände?

– Först tänkte jag att
”det här behöver inte vara
kört, det kan nog lösa sig”,
men sen insåg jag att det
inte skull gå. Folk som

åkte långsammare än mig
kom upp bredvid och det
var otroligt tungt utan två
stavar. Jag hade ingen
glädje heller i att åka i mål
bara för att ha gjort ett
lopp.
I stället väljer han redan
nu att se framåt mot nästa
års tävling.
– Den här grejen födde
en otrolig revanschlust. På
ett sätt var det okej att det
hände i år när jag haft en
kraftig sjukdom och inte
kunnat förbereda mig optimalt, även om det är
synd då jag på sistone tagit
ett så stort kliv framåt. Jag
kände att det var fullt rimligt att följa med eliten
länge, säger Magnusson
Broder.

Han krigade sig fram
och bröt till slut vid
Mångsbodarna där sambon väntade med bilen.
– Jag ger inte upp så lätt,
så är det för alla, det kan
inte gå spikrakt upp,
ibland händer det grejer
som man inte kan rå för.
Jag kan bara titta framåt.
Om två veckor öppnar
anmälningen till nästa års
Vasaloppet. Då är en sak
säker – Wictor Magnusson
Broder kommer hänga på
låset när platserna släpps.
Norrmannen Andreas
Nygaard vann Vasaloppet
på
herrsidan,
medan
svenska Lina Korsgren
som som segrare på damsidan.
HJALMAR TELL

I en redan tunn trupp saknades stjärnan John
Fitzgerald. Det blev inga
poäng i Stockholm för
Trelleborg Pirates.
– Vi måste ha en bredare
och mer samspelt trupp,
säger coach Ali Lou efter
matcherna.
BASKET. Två väldigt svåra
bortamatcher i Stockholm
låg framför Trelleborg Pirates inför helgen, Djurgården och Alvik. Att laget
saknade en av stjärnorna,
John Fitzgerald som varit
magsjuk i veckan, gjorde
inte det hela enklare.
Och det blev två matcher som följde samma
mönster. Pirates var bra
med i båda drabbningarna
men när orken tröt sprang
siffrorna iväg och motståndarna gled ifrån poängmässigt.
– Problematiken för oss
är att för varje spelare vi
har på en position, har
motståndarna tre. När vi
roterar kommer små misstag som tyvärr resulterar i

BASKET, SUPERETTAN

Alvik–Trelleborg Pirates
108–76
Pirates: Justin Berry, 25, Jordan Lou, 22, Lonnie Robinson
JR, 17, Ibbe Klintman, 5, Mario
Cooper, 5, Filmon Kubron, 2.
BASKET, SUPERETTAN

Djurgården–Trelleborg
Pirates 114–81
Pirates: Justin Berry, 28, Jordan Lou, 22, Lonnie Robinson JR, 18, Mario Cooper, 8,
Ibbe Klintman, 3, Erik Nilsson, 2.

poäng bak och det rinner
iväg, säger Pirates coach
Ali Lou.
Men ett glädjeämne från
helgen att ta med: 16-årige
Ibbe Klintman stod för två
fina insatser.
– En genombrottshelg
för honom. Det börjar
lossna för honom och han
vågade mer än tidigare,
det tar vi med oss.
Även Jordan Lou och
Justin Berry svarade för
fina insatser.
HJALMAR TELL

Trelleborgsdominans på
hemmaplan i Medaljracet
Fyra klubbar deltog när
Medaljracet avgjordes i
Trelleborg under helgen.
Och hemmaklubben tog
flera fina placeringar.
SIMNING. 37 simmare från
Stockholm, Ystad, Vellinge-Näset och Trelleborg var under helgen på
plats i Trelleborgs simhall
för att göra upp i Medaljracet som anordnades av
Trelleborg sim.
– Det är en liten tävling
och konkurrensen är stor,
jag tror vi var lite sent på
det och till nästa år vill vi
lägga tävlingen tidigare,
säger Curt Hallberg i
Trelleborg Sim.
Tävlingen är en renodlad sprinttävling och avgjordes på distanserna 50
och 100 meter. Och Trelleborg Sim plockade många

fina placeringar
helgen.

under

Några av simmarna: Isa-

belle Sering tog hem 50
meter fjäril på damsidan
och kom tvåa på samma
distans frisim.
Davilda Lareva vann 100
meter rygg och 50 meter
rygg, dessutom kom hon
tvåa i 50 meter medley.
Nicola Parfitt kom tvåa
på 50 meter bröst, 100 meter bröst och 100 meter frisim.
Victor Lloyd vann inte
mindre än fyra distanser:
100 meter rygg, 100 meter
fjäril, 100 meter frisim och
100 meter bröstsim.
– Det är kul att se de lokala simmarna göra bra
ifrån sig, säger Curt Hallberg.
HJALMAR TELL

Trelleborg Sim inbjuder till

EXTRA ÅRSMÖTE
Måndag 12/3 kl 18.30 • Söderslättshallen
Föredragningslista: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av; a) ordförande för mötet. b) sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet. 5. Fråga om mötet har utlysts enligt
stadgarna. 6. Fastställande av dagordningen.
7. Behandling av förslag från styrelsen angående ändring av stadgar
8. Mötets avslutande

Förslagna ändringar kan fås via
e-mail styrelse@trelleborgsim.se

VÄLKOMNA!

