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Anna von Schenck 
utklassade alla andra

Den dödade spelaren hedras
Mordet på Assyriska-spelaren skakade Fotbollssverige.
Nu har de flesta klubbarna i superettan bestämt sig 
för att hedra honom. På många arenor blir det en tyst 
minut.– Det är vår skyldighet, säger Syrianskas ord-
förande Andreas Temiz.

Natten mot torsdag sköts en Assyriska-spelare till döds på 
en illegal spelklubb i Södertälje.

Händelsen skakade om Fotbollssverige och Assyriskas 
match mot Ängelholm, som skulle ha spelats på torsdagen, 
sköts upp på obestämd framtid.

Nu är det klart att även de flesta klubbarna i superettan 
kommer att hedra den omkomne. TT:s rundringning bland 
hemmalagen i den aktuella omgången, vars matcher spelas 
på söndag och måndag, visar att samtliga hemmalag, förut-
om Landskrona, planerar att på något sätt hedra honom.

– Vi ska på något sätt hedra honom och visa att vi inte 
tolererar våld i samhället. Det är vår skyldighet mot
Assyriska som grannklubb och mot hans familj, säger
Syrianskas ordförande Andreas Temiz, vars match mot 
Väsby United kommer att inledas med en tyst minut.

Även sorgband har diskuterats på vissa håll, bland annat 
i Örgryte.

– Vi har pratat om det och har försökt nå Hammarby. 
För ska vi göra det ska vi göra det tillsammans med
Hammarby, säger informationschefen Joakim Geigert.

Den aktuella omgången består av sju matcher. Den
åttonde, Ängelholm–Assyriska, är uppskjuten på obestämd 
tid. När den spelas är oklart.

– Jag antar att vi fattar beslut efter helgen, säger Gerhard 
Sager, ordförande i Svenska fotbollförbundets tävlings-
kommitté.

Assyriskas nästa planerade match i superettan, hemma 
mot Sundsvall, är schemalagd till nästa söndag, den 11 juli.

– Jag utgår från att vi kommer spela den då, säger Assy-
riskas klubbchef Aydin Aho till TT. (TT)

Linnea lämnade styrkebesked
ORIENTERING I går inleddes observationstävlingarna inför 
VM. De som vill försöka ta en plats i Sveriges VM-trupp är 
i Norge för att visa landslagsledningen vad de går för. En 
sådan som OK Hällens Peter Öberg är given att bli uttagen 
och deltog inte ens i gårdagens sprint, som förvisso inte 
heller är hans favoritsträcka.

Linnea Gustafsson har precis kommit tillbaka från en 
höftskada och stod för en bra sprintinsats. Hon kom trea 
på tiden 14.44, 24 sekunder efter inte helt oväntade ettan 
Helena Jansson från IF Hagen. Gustafsson tog i fjol VM-
silver på sprinten

Med i Norge är fler Hällenlöpare. Johanna Svensson 
kom sjua i sprinten, närmare två minuter efter Jansson.

Jonas Engström och Robbin Kantarp kom nära tre
minuter efter täten i herrarnas sprint.

Berdych mot Nadal i final
TENNIS Wimbledon-publiken har väntat i 72 år på att få 
se en hemmaspelare i final. De får vänta minst ett år till. 
Andy Murray föll mot Rafael Nadal, som får möta Tomas 
Berdych i söndagens final.

Det spelade ingen roll hur mycket hemmapubliken
hoppades och hejade. Nadal följde upp triumfen mot
Robin Söderling med en ny övertygande seger, 3–0
(6–4, 7–6, 6–4).

Tjecken Tomas Berdych är framme i sin första grand 
slam-final och 6–3, 7–6, 6–3 mot Novak Djokovic var
siffrorna som tog honom dit. (TT)

Yaya Touré gör Kolo sällskap
FOTBOLL Kolo Touré är lagkapten i Manchester City. Nu 
får han sällskap av sin bror Yaya, som närmast kommer 
från Barcelona. Den 28-årige mittfältaren presenterades på 
fredagen som ny City-spelare. Yaya Touré har skrivit på ett 
femårskontrakt. (TT)

Benayoun klar för Chelsea
FOTBOLL Yossi Benayoun har placerats i Chelsea under 
halva sommaren, men först på fredagskvällen blev fotbolls-
affären helt klar. Den 30-årige israeliske mittfältaren lämnar
Liverpool. Kontraktet med Chelsea är på tre år. (TT)

Mål för Bosma i Halmstad
FOTBOLL Södermanlands distriktslag vann en, spelade en 
oavgjord och förlorade en match i gångna veckans elitläger 
i Halmstad för flickor födda 1995. Uttagna från IFK
Nyköping var Filippa Sjöberg, Senja Lejlic (följde inte 
med), Malin Bosma och Clara Nylund.

– Det gick bra för alla tre, Malin Bosma gjorde ett av 
målen i vår segermatch mot Blekinge, säger assisterande 
tränaren Magnus Lundberg.

I augusti väntar återsamling för tjejerna och under hösten
väntar cupspel mot andra distriktslag. Finalen spelas 2012.
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Alice Buskas ögon lyser. 
Det är precis innan hon ska 
springa iväg för andra gången 
i Trosa stadslopp. Sedan tittar
hon på sin lillebror Jacob, tre 
år, och säger: – Men det är 
hans första lopp.

Jacob är lite ledsen. Ett par tårar 
sipprar ut ur ögonen samtidigt 
som han gnuggar dem. Mamma
Anna-Karin tröstar honom 
snabbt.

– Han brukar sova den här
tiden, säger pappa Mikael Bus-
kas och tittar på klockan som 
närmar sig sju på kvällen.

Nummerlappen är dock fast-
satt på båda syskonen inför 
knytteloppet (0-6 år). Längst 
fram gungar barn, föräldrar och 
Trosabor till dansvänlig barn-
musik tillsammans med en stor 
Nallebjörn som håller takten. 
På en balkong vid startplatsen 
vid Östra långgatan står ett par 
och dricker ur vinglas samtidigt 
som kvällsolen värmer skönt.

I rosa pannband sitter Isa Nils-
son Gidlöf, tre år, på pappa 
Magnus axlar.

– Lite nervös är jag, säger 
hon.

Det är hennes andra år berät-
tar pappa Magnus. Samtidigt 

ropar speakern upp att det är 
dags för start.

Kullerstensgatorna och Trosa 
torg är som vanligt fyllda med 
folk. När ledarna svänger in vid 
Stadshotellet mot målet bör-
jar folk att klappa högre. ”Nu 
kommer de snart” ropar spea-
kern förtjust.

Till hejarrop springer alla bar-
nen målinriktat den sista biten 
in mot mål. En liten pojke som 
har ramlat gråter, en tjej zick-
zackar i full fart mellan sina 
medtävlare på upploppet. Efter
en liten stund kommer Alice,
fem år, springandes ensam 
på upploppet. Några minuter

senare kommer lillebrorsan
Jacob tillsammans med mamma 
Anna-Karin.

– Det har gått bra, berättar 
hon.

Jacob vill nog bara hem och 
sova trots att det är en av som-
marens skönaste kvällar.

Samtidigt kommer Tessa
Lilius, två år i augusti, försiktigt 
gående mot mållinjen, i solhatt 
och blommig klänning. Pappa 
Clarence håller henne i handen 
när hon kommer fram mot mål-
linjen.

– Hon sprang hela vägen och 
var glad. Speciellt när hon fick 
dricka efter halva vägen, berät-
tar han. Pontus Gyllensten

Barn med bra spring i benen
Tessa Lilius som fyller två år i augusti gick loppet hela vägen själv. I mål fick hon stående ovationer och en stolt pappa hjälpte henne 
att hitta rätt över mållinjen.
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Anna von Schenck, Hässelby
SK, är i sitt livs form och
krossade allt motstånd i Trosa 
stadslopp. – Det är min första 
seger här och det är prestige 
att vinna i Trosa, säger hon.

Det var egentligen aldrig något
snack i damklassen. Anna von 
Schenck tog ledningen redan 
efter en kilometer och drog 
snabbt ifrån fjolårssegraren 
Anna Rahm.

– Jag visste att Anna skulle
vinna, hon har aldrig varit
bättre än nu, säger Anna Rahm 
direkt efter loppet.

Anna von Schenck, som
redan är klar för EM i maraton 
i Barcelona, födde i slutet av
förra sommaren sitt tredje barn.

– Första barnet fick jag en kick 
av, efter det tredje kände jag mig 
lite mer sliten, säger Anna von 
Schenck och skrattar.

– Men det handlar om att ha 
en stark vilja för att komma till-
baka i form, säger hon.

Att få vinna i Trosa betyder 
mycket.

– Det är jättekul, det här är min 
första segerkrans. Det är min för-
sta seger här och det är prestige 
att vinna i Trosa, säger hon.

Trots att Anna Rahm täv-
lar för Rånäs och Anna von 
Schenck för Hässelby så är
tjejerna träningskompisar.

– Jag vet att Anna aldrig ger 
upp, säger Anna von Schenck 

angående att Rahm försökte
hänga på den första kilo-
metern.

Efter det blev dock tempot 
för högt.

I herrklassen vann Lars Johans-
son, tävlandes för Enhörna IF.
I mål var han cirka halvminuten
före förra årets vinnare Adil 
Bouafif som hade lovat en sats-
ning på att slå rekordet på 25.25 
från 1997. Han var aldrig nära 
och sprang i mål på 27.14.

Lars Johansson ledde med 
cirka tio sekunder när löparna
kom in till Trosa torg efter 
fyra kilometer. I mål hade han 
26.38, två sekunder bättre än 
förra årets segertid.

– Jag har gått framåt starkt i 
år och trodde att jag skulle ha 
en bra chans i kväll, säger Lars
Johansson, som gjorde sin andra 
start i Trosa stadslopp.

Även han är precis som Anna 
von Schenck klar för EM i ma-
raton i augusti.

– Jag sprang aldrig Stockholm 
Marathon eftersom jag kvali-
ficerade mig för EM tidigt.
Hur var det att vinna i Trosa?
– Det var väldigt trevligt. Det 
är kul med kvällslopp och med 
mycket folk på gatorna som
hejar på.

Pontus Gyllensten
pontus.gyllensten@sn.se

Mer bilder och resultat
på nästa uppslag!

Anna von Schenck, Hässelby, tog en överlägsen seger i damloppet. Här stormar hon fram mot mål-
linjen över minuten före tvåan Anna Rahm, som vann förra året. FOTO: HUGO LEIJON


