
 ■ När: I dag klockan 14.
 ■ Var: Jonebergshallen.
 ■ Vad: Pingisligan, Österlens 

BTL–Söderhamns UIF.

Läget i Lagen
 ■ Båda lagen kommer ordinarie 

och med samma lag som i tors-
dags då Österlen slog Spårvä-
gen och Söderhamn betvingade 

Eslöv. Det innebär att Österlen 
mönstrar Wang Dian Yang, 
Hampus Söderlund och An Shu 
medan Söderhamn ställer upp 
med Hampus Nordberg, Jon 
Persson och Viktor Brodd.

tränarsnack
 ■ Niclas Almström, Österlen: 

”Söderhamn är ett djäkligt 
bra lag som efter en lite darrig 
inledning nu kommit i form och 
som nu slog Eslöv. Det känns 
som om vi, Eslöv, Halmstad och 
Söderhamn ryckt lite. Det var 
jämnt däruppe och jag kommer 
ihåg att An Shu räddade fyra 
matchbollar så jag räknar med 
en väldigt tuff match.”

 ■ Peter Blomquist, Söder-

hamn: ”Det blir nog en tight 
match som kan gå hur som 
helst. De har varit bättre än 
oss hittills men nu tycker jag 
vi har hittat tillbaka till vin-
narspåret och kommer med 
bra form. Nu senast slog vi 
Eslöv vilket var viktigt för vårt 
självförtroende. När vi möt-
tes senast (3–1 till Österlen) 
var deras kines (Wang) duktig 
och vi hade ingen chans mot 
honom. Men Viktor Brodd hade 
matchbollar mot An Shu men 
förlorade. Hade Viktor vunnit 
den matchen tror jag vi också 
vunnit matchen.”

Ya tror
 ■ En match mellan två bra och 

formstarka lag som kan sluta 
hur som helst. Men vi tror på 
ny seger för Österlen – vårt tips 
3–2.

omgången
 ■ I dag: Österlen–Söderhamn 

(14), Warta–Falkenberg.
 ■ Söndag: Spårvägen-Käv-

linge, Halmstad–Frej Växjö.

tabeLLen
Eslöv 13 11 0 2 37– 13 22
Österlen 12 10 0 2 32– 12 20
Halmstad 12 10 0 2 32– 12 20
Söderhamn 12 8 0 4 28– 20 16
Falkenberg 12 6 0 6 25– 23 12
Spårvägen 12 6 0 6 22– 27 12
Frej Växjö 12 5 0 7 20– 28 10
Warta 12 4 0 8 20– 26 8
Kävlinge 12 1 0 11 9– 33 2
Tibble-Kungsä 13 0 0 13 8– 39 0

uppkast
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Ny storförlust för  
volleybolltjejerna i YVK
Vindrarp
Det fortsätter att gå tungt 
för Ystads VK:s volley-
bolltjejer i vårserien.  
I går blev det tredje raka 
0–3-förlusten då Ystads-
töserna föll i raka set mot 
Vindrarp.

– Även om det blev sto-
ra siffror (25–15, 25–15, 
25–10) så kämpade töser-
na på. Men Vindrarp har 
ett rutinerat och duktigt 
lag som försvarade sig bra 
och de plockade upp det 
mesta och vi fick hela ti-
den bollen tillbaka. Dess-
utom servade de bra och 
gjorde 19 poäng direkt på 
serven där vi var lite tama 

i servemottagningen, be-
rättar ledaren Sven Nils-
son.

Förlusten var tösernas 
tredje raka 0–3-förlust.

– Vi har bra högstanivå 
men i vår lägstanivå tap-
par bi många bollar. 

Redan i dag är det ny 
match för töserna som då 
tar emot Engelholm på 
hemmaplan.

– Tyvärr har vi en del 
sjuka och vi är väl för till-
fället inte starka nog att 
vinna men ett set kan 
man alltid hoppas att vi 
tar, avslutar Sven Nilsson.

Jan andersson

VoLLeYboLL

Mårts gästade 
rinken i Brösarp  
Brösarp
Omtalade och proffsiga vi-
deofilmer, hett derby mot 
Maglehem, besök av förre 
NHL-proffset Peter Sund-
ström och nu självaste för-
bundskaptenen Pär Mårts 
på besök.

Det är ingen hejd på 
hockeyfrossan runt och 
kring uterinken i Brösarp.

Efter den intensiva hock-
eyveckan, som kulminera-
de med hockeyskola och 
traditionsenligt derby mot 
Maglehem, var det nyligen 
dags för en ny stor hockey-
händelse i byn då förbunds-
kapten Pär Mårts gästade 
orten för att tala sig varm 
för en satsning på en konst-

frusen hockeybana i kom-
munen. En bana som skul-
le sudda ut den vita fläck på 
hockeykartan som sydöstra 
Skåne för tillfället utgör.

Besöket på uterinken 
gjordes i samband med att 
Pär, som just nu leder Tre 
Kronor i Hockey Games i 
Malmö, var på besök hos 

kollegan och gode vännen 
Per Pettersson som numera 
är bosatt på orten.

Jan andersson

IshocKeY

Förbundskapten Pär Mårts gästade nyligen uterinken i Brösarp. Foto: Daniel ekberg

Promenadseger för  
Vinco mot Bromölla

Dålig andra halvlek 
ödesdiger för Björnen

Bromölla
Serieledarna Vinco tog en 
promenadseger under fre-
dagen borta mot jumbon 
Bromölla. Det var ingen 
vidare underhållning från 
något av lagen inlednings-
vis. Men Vincos försvar 
stod upp bra och släpp-
te inte till något. Kvarten 
in började även gästernas 
anfallsspel att fungera och 
laget ledde med sex bollar 
i paus. I andra var det ing-
et snack om saken. Vinco 
var några klasser bätt-
re och vann till slut med  
16–31. Mattias Lundh stod 

för en riktigt fin insats i 
Vinco och gjorde sex mål.

– Det var en krampak-
tig fredagskväll i Bromöl-
la. Så kan man samman-
fatta det. Vi har svårt att 
komma igång i början. 
Men sen är vi klart bättre, 
sa Vincos tränare Rasmus 
Björk.
Bromölla–Vinco 16–31 
(7–13) 
Vinco: Pierre Gaum 6, Mattias 
Lundh 6, Hampus Gunnarsson 
4, Fredrik Åkesson 4, Magnus 
Åkesson 3, Emil Svärd 3, Mar-
tin Jynsson 2, Jesper Rix, Ras-
mus Björk, Rasmus Persson.

HandboLL

sjöBo
En katastrofal andra halv-
lek kostade Björnen po-
äng hemma mot Gordie. 
Det var gästerna som var 
klart bäst inledningsvis. 
Men tio minuter in i för-
sta började Björnen hit-
ta sitt spel och i paus var 
laget bara ett mål back. 
I andra halvlek tappade 
hemmalaget allt. Spelarna 
förvandlades till individu-
alister och varje spelare 
tycktes spela för sig själv. 
Gordie utnyttjade detta 
skoningslöst och vann till 
slut med tio bollar. Elias 
Dagner var bäste spelare 
i hemmalaget.

– Det vi gjorde i dag 
kan inte kallas för hand-
boll. Vi är bra i 20 minu-
ter i första. Vi snackar i 
paus om att vi har chan-
sen att vinna det här. Sen 
infinner sig en arrogans 
hos spelarna och alla bör-
jade spela för sig själv, sa 
Victor Ivarsson, tränare i 
Björnen.

Björnen–Gordie 24–34 
(13–14)
Björnen: Rinor Beqiri 5, Joel 
Nilsson 4, Anton Andersson 4, 
Rickard Malmberg 3, Markus 
Berg 3, Elias Dagner 2, Fredrik 
Göransson, Lord Benjamin Ro-
sén, Tobias Mårtensson. 

Det går tungt för 
Sven Nilssons YVK. 
 Foto:  anette SjöStranD/

arkiv

innebandY
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Formstarkt Ystad vann komfortabelt mot Bara
 Ystad
Ett formstarkt Ystad tog tre 
sköna poäng hemma mot 
Bara. Ystad tog komman-
dot omgående. Laget ska-
pade många chanser och 
höll gästernas målvakt sys-
selsatt. Det dröjde till an-

dra perioden innan Ystad 
fick ordentlig utdelning. In-
för sista perioden ledde la-
get med 4–1. Vid ställning-
en 5–1 började hemmalaget 
slå av på takten. Det höll på 
att bli ödesdigert då Bara 
reducerade två gånger om. 

Men närmre än så kom de 
aldrig.

– Vi gör en riktigt bra 
match. Vi står upp för var-
andra och spelar som ett 
lag. Lukas Hedqvist gör en 
av sina bästa matcher och 
debutanten Daniel Sjögren 

gör det jättebra i målet, sa 
Ystads tränare Patrik Wes-
ter.

Ystad–Bara 6–3 (1–0,3–1,2–2) 
Ystad: Lukas Hedqvist 2, Philip 
Bennerstål 2, Erik Ehrencrona, 
Dennis Hedqvist. 

Överraskande förlust för Pandora/Ystads IF 1
Ystad
Pandora/Ystads IF 1 tappa-
de viktiga poäng i toppstri-
den när man på besegrades 
på bortaplan av Kävlinge 
HK. 27–21 skrevs siffrorna 
till i en match där ineffek-
tiviteten var tydlig hos gäs-
terna.

– Vi kom fram till chan-

serna men var alldeles för 
oskarpa, suckade lagleda-
ren Hans Waller.

Det var blott den tred-
je segern för säsongen för 
Kävlinge, som kan ha satt 
allvarliga käppar i hjulet 
för Pandora/Ystads IF:s di-
vision 1-drömmar. Hemma-
laget ledde med 13-11 i paus 

men gästerna hade häng.
– Vi kände ingen större 

oro i halvtid och kom också 
ikapp i andra halvlek. Men 
sen tappade vi igen, och ty-
värr är det så ibland att när 
det inte fungerar för en spe-
lare så kan det sluta fungera 
för alla, menade Waller, som 
inte hittade någon spelare 

att berömma denna dag.
Med sex minuter kvar att 

spela var Kävlinge så pass 
långt före att matchen kän-
des avgjord. Därmed är 
Pandora/Ystads IF 1 allt-
jämt två poäng bakom se-
rieledande Dalhem med en 
match mer spelad.
Kävlinge–Pandora/Ystads IF 
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