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SKYTTE
Trion Lennart Löfgren,
Sikeå, Håkan Lindmark
och Sara Andersson,
Umeå fick under SM 
i pistolskytte delta 
i pistolskyttets finrum,
High Master-matchen.
– Det var roligt, men jag
hade oerhört hög puls
från början, säger 
Lennart Löfgren som 
lyckades bäst bland 
hemmaskyttarna.

En High Master-match be-
står av 150 skott i såväl sit-
tande, stående som liggande
ställning från 7,14, 25 och 50
yards avstånd med både hö-
ger och vänster hand.

Fyra tidigare svenska
mästare ställde upp i High
Master-matchen under 
pistol-SM i Umeå i helgen. 

I samma klass fanns tre
länsbor, men mot landslags-
skytten Jens O’Konor, Atlas
Copco PK, fanns inget att gö-
ra. Han dominerade med
1 474,92 poäng och var
knappt utanför tiopoängs -
cirkeln under hela dagen.

Problem med högern
Bäste länsbo blev Lennart
Löfgren. Han hade problem
med högerhandsskyttet
,men gjorde totalt sett en bra
tävling och slutade på sjun-
de plats med 1 451,62 poäng. 

– Jag hade oerhört hög
puls inledningsvis. Det blir

lite av en inre kamp att hitta
glädjen i tävlingen, säger
Löfgren som var helt slut ef-
ter de 150 botten.

– Det är en sån anspän-
ning både mentalt och fy-
siskt. Att hålla sig spänd he-
la tiden, men ändå inte spän-
na sig.

Löfgren var glad över att
få delta i High Master-mat-
chen då han egentligen ”ba-
ra” är Master.

– Det var roligt, men in-
nan sommaren är slut ska
jag bli High Master jag med,
säger han.

Sara Andersson har bara
sysslat med skytte på täv-
lingsnivå i två år. Hon var
ensam kvinna under High
Master-matchen och var
mycket nöjd med insatsen.

– Det gick bra i alla olika
ställningar och med båda
händerna, säger Andersson 

Med sina 1 422,42 poäng
kom hon totalt på 15:e plats.

Noterbart var att Håkan
Lindmark, Umeå blev mäs-
tare i Off  Duty Revolver
klassen med 475 av 480 möjli-
ga poäng.

Regerande världsmästare
och landslagsskyttenTorben
Rundqvist, Vårgårda PSK,
satte två stycken svenska
inomhusrekord med 1 485 av
1 500 poäng i Pistol 1 500
klassen och 592 av 600 poäng
i  Distinguished Pistol klas-
sen.
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Test mot världsmästare

Sara Andersson var ensam kvinna i Master-matchen på Pistol-SM i Umeå. Sara slutade på 15:e
plats när Jens O’Konor, Atlas Copko segrade överlägset. FOTO: ABEBE ASRES

RALLY
Jörgen Jonasson, VMK,
blev snabbast igen när
han tillsammans med
Nicklas Jonasson guidade
sin Golf genom skogarna
i Stärkesmarksrundan. 
– Vi kör inte så ofta nu,
men när man tar ut bilen
är det riktigt roligt, ler
Jörgen.

Jörgen skulle ändå få en
kamp om segern i den
tvåhjulsdrivna klassen, Ste-
fan Jonsson stod nämligen
även på start i sin Kit Car. 

– Stefan kör riktigt bra på
de här vägarna, säger Jör-
gen som ändå lyckades hålla
undan. 

Segermarginalen blev tio-
sekunder och med den tiden
tog han även totalsegern. 

– Det är bra med konkur-
rens, det driver en framåt,
menar Jörgen som trots lite
kopplingsproblem är nöjd
med dagen.

Nils Fransson, VMK fort-
satte att öka takten i klass
4WD. 

– Det här är ju hur roligt
som helst, summerar han ef-
ter en tävling som gick rik-
tigt bra. 

Vinst i klassen och en to-
tal andraplats, sex sekunder

efter Jörgen, kan han vara
riktigt nöjd med.

Satsa ännu mer
– Nu gäller det bara att våga
satsa ännu mer, ler han.

Andraplatsen togs av Mat-
tias Rönnqvist, VMK, som
kom in nio sekunder bakom
Nils.

I VOC segrade Mats Ulan-
der, VMK, med elva sekun-
der före klubbkompisen Si-
mon Erlandsson, men bara
en sekund skiljde dem åt in-
nan första sträckan. Mats
gjorde en fin sista sträcka

och kunde utöka vinstmar-
ginalen. 

Trea kom Roger Frans-
son, VMK.

Bland bilarna i klass Eko-
nomi hade Mattias Larsson,
VMK mest fart och plockade
hem segern med sju sekun-
der före Stefan Danielsson,
VMK, och  segern i Klass
App K gick till Johnny Back-
lund, VMK, som hade över
minuten till godo på tvåan
Mikael Jardstam, SHRA
Övik.
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Jonasson  snabbast igen

Trots en illa låtande koppling höll Jörgen Jonasson koncentra-
tionen på rätt ställe och tog totalsegern i helgens rally. 
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SKOTER 
Den andra SM-deltävling-
en i skotercross, som
skulle ha körts i Ström-
sund, ställdes in efter
problem med banan.

– Det känns ju sjukt surt ef-
ter att ha rest över halva
Sverige för att delta, men
vad ska man göra, säger
Fredrik Granberg från Ta-
velsjö.

Banan hade enligt Gran-
berg stora brister.

– Den saknade lössnö och
var oerhört svår att köra på.

Efter ett antal olyckor och
försök att bygga om banan
togs det jobbiga beslutet att
ställa in tävlingen helt.

– De insåg att vi aldrig
skulle hinna klart innan
mörkret kom så det var bara
att ställa in, säger Granberg.

Under söndagens var Sve-
rigecupen inplanerad på ba-
nan så det gick inte att flytta
tävlingen till söndagen. 

Under nästa vecka kom-
mer besked från förbundet
Svemo om vad som händer
med tävlingen.

– Jag tror att tävlingen
blir struken, säger Fredrik
Granberg.
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SM-tävling
inställd

FOTBOLL 
Spelet var bättre, men
även den här gången blev
det förlust mot GIF
Sunds vall i finalen av
Norrlandscupen. 
– Det är absolut ett steg
framåt, säger UFC träna-
ren Örjan Andersson.

Umeå FC besegrade divi-
sion-2 laget Hudiksvall med
4–1 i lördags och tog sin förs-
ta seger för säsongen. 

– Det kändes riktigt skönt
att vi kan vinna övertygande
mot ett lag som vi på pappret
ska slå, säger Örjan Anders-
son.

I matchen mot Hudiksvall
gjorde Timothy McNeil två
mål och han skulle måla
även i finalen mot Gif  Sund-
svall.

Mål utan läge
Han reducerade till 1–2 på
ett skott som egentligen inte
var en chans.

– Vi skapade en massa
chanser, men i det läget sa
jag  nej, nej och sen gick bol-
len in, säger Örjan Anders-
son.

UFC spelade på det hela
taget bra, men gjorde flera
individuella misstag vilket
ledde till enkla mål för
Sundsvall.

– Det kändes som att vi
spelade bra defensivt, men
sen så gör dom ett mål på ett
inlägg direkt via Sudar, ett

mål på en slarvig hemåt-
passning. Totalt sett gör
Sundsvall bara ett ”riktigt”
mål. Resten är misstag som
vi måste få bort, säger An-
dersson.

Totalt sett var han dock
nöjd med att matchen var ett
steg i rätt riktning. 

Extra beröm fick Adam
Chennoufi.
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UFC föll i final

Final Norrporten Cup
Gif Sundsvall 4
Umeå FC 1

Mål
1–0 (17) Fredrik Holster
2–0 (19) Patrik Broman
2–1 (26) Timothy McNeil
3–1 (50) Michel
4–1 (63) P.A Dibba

Så spelade UFC
Valdimir Sudar
Joel Burström
Jens Sjöström d.ä
Marco Mihajlovic
Jens Sjöström d.y
Johan Larsson (55)
Jonathan Jonsson
Erik Lundström
Seif Kadhim (85)
Adam Chennoufi
Timothy McNeil

Ersättare
Johan Wilhelmsson (55)
Joakim Kvist (85)

MATCHFAKTA

FOTBOLL 
Umeå IK besegrade all -
svenska konkurrenten 
Piteå i finalen av Allstar
Midwinter Cup och fick
precis dom svar man ville
ha.
Jenny Hjohlman har fått en
perfekt start med Umeå IK. 

I helgen gjorde hon först
tre mål mot Sunnanå och se-
dan ytterligare ett mot alls-
venska rivalen Piteå.

– Vi spelade riktigt bra
och jag trivs utmärkt med
det här spelet, det är hur ro-
ligt som helst, konstaterade
Hjohlman

Även UIKs tränare Joa-

kim Blomqvist var nöjd med
Hjohlmans insats.

– Jenny har varit riktigt
bra men jag är nöjd med alla
nyförvärv. Emma Å-Z och
Anina har varit bra de med,
säger UIKs tränare Joakim
Blomqvist.

I lördags besegrade UIK
Sunnanå med 4–1 och därav
blev matchen mot Piteå en
ren final.

UIK var klart spelförande
och Hjolmans mål i 56:e mi-
nuten framspelad av Elin
Landström blev matchens
enda.

– Piteå är starkare än i fjol
så det kändes positivt att vi
kunde vara så pass bra som
vi är, säger Blomqvist.
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Idel segrar för UIK

Damer träningsmatch lördag
Sunnanå SK 1
Umeå IK 4

Mål
1–0 (21) Emmelie Konrads-
son
2–0 (29) Jenny Hjohlman
3–0 (30) Jenny Hjohlman
3–1 (33) Erika Nilsson-Vaara
4–1 (53) Jenny Hjohlman

Damer träningsmatch söndag
Piteå 1
Umeå IK 0

Mål
0–1 (56) Jenny Hjohlman

UIK:s lag mot Piteå
Malin Reuterwall

Tuija Hyyrynen
Alexandra Nilsson
Emma Berglund
Elin Landström
Emma Åberg Zingmark
Rita Chikwelu
Emmelie Konradsson

Ogonna Chukwud (67)
Linda Molin
Jenny Hjohlman (65)

Ersättare
Annina Wede (65)
Hanna Sandström (67)

MATCHFAKTA

”Det blir lite av en inre kamp att hitta
glädjen i tävlingen.” Lennart Löfgren


