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Sporten i morgon: Allt om Trosa stadslopp
– från knatteloppet till elitseniorerna.

Hodgson klar för Liverpool
F O T B O L L Nu är det klart. Roy Hodgson
blir Liverpools nye tränare. 62-åringen,
som tidigare bland annat tränat Halmstad, Örebro och Malmö FF, har fått
ett treårskontrakt med Premier leagueklubben.
– Det här är det största jobb man kan få
i klubbfotboll och jag känner mig hedrad
Roy Hodgson
över att få ta över rollen som manager för
en av Storbritanniens mest framgångsrika
fotbollsklubbar. Jag ser fram emot att träffa spelarna och
supportrarna och få börja jobba nere på Melwood, säger
Hodgson till Liverpools tv-kanal.
Han ersätter Rafael Benitez som sparkades efter säsongen.
Hodgson har köpts ut från Fulham, där han gjorde succé
genom att rädda kvar klubben i högsta ligan 2008 och i år
ta dem till final i Europa league. (TT)

Lindstedt till Wimbledonfinal
Robin Söderling åkte ut i kvartsfinalen i Wimbledons singelspel mot Rafael Nadal. Då gick det bättre för
Robert Lindstedt som tillsammans med rumänen Horia
Tecau på torsdagen tog sig till grand slam-final i dubbel
efter 3–0 i set mot argentinarna Eduardo Schwank och
Juan Ignacio Chela, 6–4, 7–5, 6–4. Lindstedt, som vunnit
åtta ATP-titlar i dubbel varav två tillsammans med Tecau,
och hans dubbelpartner möter i finalen österrikaren
Jürgen Melzer och tysken Philipp Petzschner. (TT)

TENNIS

Äntligen personbästa för Green
Det var på tiden. Efter fem års stabil hoppning
på höjder över 1,90 lyckades Emma Green till slut förbättra
sitt personliga rekord. Med 1,98 besegrade hon dessutom
världsettan Chaunté Lowe.
– Jag har känt att jag har höjden i kroppen i flera år. Men
det är inte så lätt att göra det, säger Green med viss lättnad
i rösten. (TT)

FRIIDROTT
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”Lillen” ännu en stor
och stabil spelare in
laget Briancon bakom sig. Där
var han med och vann den franska cupen inför storpublik i
Paris och tog några ytterligare
steg på sin utvecklingskurva.
Nu gör han sin tredje sejour i
moderklubben Nyköping, då
han en tidigare säsong också
varit i Tingsryd.
– Det var kul i Frankrike förra
året, absolut, men jag kände nu
att det var bättre att börja tänka
på att skaffa sig en utbildning.
Det jobbet jag börjar på ger en
kanonchans att få jobb inom
samma område senare i livet.

H O C K E Y E T TA N

Sebastian Sjösten återvänder
till Nyköpings Hockey efter en
säsong som proffs i Frankrike.
Backen har skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.
Defensiva backar är inte precis
kända för att vara några speedfenomen. Sebastian Sjösten är
inget undantag. Men förhoppningsvis får han bra fart på
rören kommande säsong –
utanför isen.
– Jag har fått jobb på Rörtema.
Först är det provanställning i en
månad som gäller, sedan får jag
förhoppningsvis jobba vidare,
säger Sjösten.
Nyköpings Hockey har som
bekant inga större ekonomiska
resurser att spela med och att
fixa jobb till spelarna är oftast
den enda lösningen för att få
dem att skriva på. Ibland har det
varit svårt att hitta något arbete
över huvud taget, ibland har
spelarna inte varit intresserade.
Men i Sjöstens fall kom man till
en smidig lösning.
– Det är skönt att ha en till
Nyköpingsspelare klar. Vi får in
ytterligare en stabil back, säger
Roger Moström, assisterande
tränare och spelarförhandlare
i NH.
Ja, en stabil – och stor – back,

som förstärker en redan stabil
och stark försvarsuppsättning.

Han har varit kontaktad av tre–

Sjösten var med i allsvenskan. Han är gärna med och tar NH tillbaka dit. – Det vore klockrent, säger han. FOTO: JENNY PALMQVIST

Sebastian Sjösten
Född: den 5 februari 1985.
Position: Defensiv back.
Längd: 189 centimeter.
Vikt: 95 kilo.

Sjösten kallas inte ”Lillen” för
ingenting.
– Det börjar se riktigt bra
ut på backsidan. Med tanke

Moderklubb: Nyköpings
Hockey.
A-lagssäsonger i NH: Fem.
Debuterade 2003–2004.

på vår vikt kommer det att bli
jobbigt att möta oss i år, säger
Moström.
Sjösten lämnar franska alp-

fyra franska klubbar, men det
har hela tiden varit NH som
varit förstavalet.
Sjösten har fått ett gott intryck av den nya huvudtränaren
i klubben, Filip Åkerlund.
– Jag har träffat honom lite
snabbt. Han verkar kanonbra
och var väldigt lätt att prata
med. Jag har hört mycket bra
saker om honom, han lyckades
bland annat bra i Enköping,
säger Sjösten.
Två spelare till kan bli klara
för Nyköping redan i dag. Centern Peter Danielsson och en
spelare utifrån har på sig till i dag
för att bestämma sig – sedan går
deadlinen ut.
I förrgår värvade NH forwarden Adam Seydlitz från Brynäs
Johan Karlsson
J20-lag.
0155-767 53 johan.karlsson@sn.se

Castro-Tello sänkte Elfsborg
Två saker har dominerat snacket kring Hammarby i år. Ordet kris – och Linus Hallenius. På torsdagskvällen var det två nya saker det handlade om: Sebastian
Castro-Tello – och succé.
I Svenska cupens åttondelsfinal mot den allsvenska femman Elfsborg vann laget med hela 3–1. Som vanligt hade
Hallenius stor del i segern då han spelade fram till två mål.
Men den store matchvinnaren var hans anfallspartner
Castro-Tello. 23-åringen stod för både Hammarbys första
och tredje mål. (TT)

FOTBOLL

Karin Börjeskog med i täten
Karin Börjeskog ligger på en delad åttondeplats
efter två rundor av Sverigetouren i Golf på Botkyrka GK.
Den andra rundan var upp och ner för Nyköpings GKspelaren och innehöll fem birdies och sju bogeys. Totalt
ligger Börjeskog på fem över par, åtta slag efter ledande
Johanna Westerberg.

GOLF

Hallå…
…Emil Persson, målvakt i IFK Nyköping, som varit och spanat in före
detta landslagsmålvakterna Claes
Hellgren och Tomas Svenssons
målvaktsskola i veckan tillsammans
med Per Treijner!
Lärde ni er något nytt?

– Det har varit väldigt lärorikt. Claes och Tomas kan
väldigt mycket och målvaktsträning är ganska obefintlig
i de flesta klubbar och man är till stor del självlärd. Efter
det här har jag fått ett helt annat tänk.
Som vad?

– Framför allt hur viktigt det är att ha rätt position i målet
och att man hela tiden jobbar med små rörelser. Gör man
det är det lättare att nå ställen i målet snabbare.
Vilka var det som var med på träningslägret?

– Totalt var det tolv stycken, bland annat SM-guldvinnaren
Stephen Nielsen (Drott) och Skövdes Mikael Appelgren.
Vi var fem stycken som tittade på under kursen.
Fick ni se gamle legenden Claes Hellgren i målet?

– Inte så mycket (skrattar). Men Thomas visade en del.
Det syns att han hållit på ett par år… Han är skapligt
vältränad för att vara 42. Det är nog inte många i hans
ålder som går ner klockrent i split som han gjorde på
uppvärmningen.
Vad händer den närmaste tiden träningsmässigt?

– Under juli kör vi på egen hand och har fått ett träningsPontus Gyllensten
schema från klubben.

Fjolårsvinnaren Adil Bouafif siktar i kväll på att sätta rekord i Trosa stadslopp. Men han står inför en tuff uppgift.

FOTO: K-G Z FOUGSTEDT

Rekord i sikte i Stadsloppet
LÖPNING

Förra årets segrare i Trosa
stadslopp, Adil Bouafif från
Hässelby SK, kommer tillbaka
– för att slå rekordet från
1997. – Det lär bli svårt, det
är ingen som varit i närheten
av det, säger tävlingsledaren
Pelle Bång.
Förra året besegrade Adil Bouafif Enhörnalöparen och Gnestakillen Erik Sjöqvist, som var
besviken efter att ha kommit i
mål som tvåa. I år siktar Bouafif på att slå ett nästan oslagbart
rekord – kenyanen Martin Oykos
25.15 från 1997. Den bästa tiden
av en svensk löpare kom 2004
genom Sjöqvist på 26.01.

Starttider
{Knattar (pojkar och flickor
7–10 år), 700 meter: 19.00.
{Knyttar (pojkar och flickor
0–6 år), 700 meter: 19.05.
{13–14 år, 2,3 kilometer:
19.30.
{11–12 år, 2,3 kilometer:
19.35.
{Huvudloppet (Tävlingslöpare och motionärer) 8,9
kilometer: 21.00.

– Han (Adil Bouafif ) blev
bäste svensk i Stockholm
Marathon och var inbjuden till
att tävla i ett lopp i Kiruna nu i

helgen där de erbjuder pengar,
men tackade nej. Han valde oss
för att det inte var så långt att
åka.
I damklassen är inte förra årets

segrare, Anna Rahm från Rånäs,
anmäld. Däremot kommer förra
årets tvåa, Anna von Schenck
från Hässelby SK, att ställa upp.
– Sedan vet man inte vilka
som kommer. Anna Rahm anmälde sig i sista sekunden förra
året. Många känner nog av dagsformen, säger Pelle Bång.
Inga pengar betalas ut till
vinnaren, däremot har prisernas
värde ökat och vinnaren får välja
pris först.
Det finns inga elitlöpare från
Nyköping, Oxelösund, Trosa

eller Gnesta med i startfältet.
Erik Sjöqvist är inte anmäld.
– Men man vet aldrig, säger
Pelle Bång och tillägger:
– Herrarna tenderar mer och
mer att anmäla sig i sista sekunden.
Totalt är 1 300–1 400 löpare

anmälda i samtliga klasser. Till
huvudloppet var det under torsdagen 800–900 anmälda.
– Totalt kommer det att bli
över 2 000 som ställer upp,
säger Pelle Bång.
Pontus Gyllensten
pontus.gyllensten@sn.se

Se även sidan 13

