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w Väsbyåkaren enda nollåttan bland de 200 bästa i fjol
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i korthet
Bollstanästjejer
fortsätter vinna
FOTBOLL tjejerna i B ollstanäs SK F97 staplar segrar i
vinter. i Sundsvall tog de hem
vinterns fjärde cupseger trots
att konkurrentlagen var ett
år äldre.
i McDonalds F96-cup ställde Bollstanäslaget upp med
två lag. lag 1 försvann efter
straffavgörande i kvartsfinal
mot iFK täby.
För lag 2 tog det aldrig stopp.
tre segrar i gruppspelet följdes
av finalspelsvinster över iFK
täby, iFK Östersund, Bele Barkarby och slutligen finalsiffrorna 1–0 mot Piteå/Mssk.

Väsby Hockey
bytte kapten

Hans Carlssons bästa vapen är stakåkning. Där har han fördel av sin långa överkropp och orkar pumpa längre. Drömmen är en plats bland de hundra främsta.
Foto: SteFAn KällStigen

Stockholms bästa
Vasaloppsåkare
Men i år räknar Hans Carlsson inte med något bra åk.
Stockholmsdistriktets
w Flest Vasaloppsåkare från Stockholm
bästa Vasaloppsåkare
(2000). Jörgen
w Av totalt cirka 58 000 som förra
förra året blev Hans
Melder, Sundåret åkte Vasaloppet i någon
Carlsson, Väsby SK.
bybergs iK, 39:a
form (Vasaloppet, tjejvasan,
(2006).
I år har han räknat bort Kortvasan etcetera) var drygt
w Hans Carls9 100 från Stockholmsdistriktet.
sig själv på grund av en
sons senaste
Därefter följde hela Västra götasmärtande axel. Men
land med knappt 7 000 åkare.
Hans Carlsson. placeringar är
307 (2006), 118
w Bästa Stockholmsplaceringar
brorsan tänker han inte
(2007), 199 (2008), 340 (2009), 176
under 2000-talet: Jonas larssläppa förbi sig.
(2010).
son, Sundbybergs iK, 14:e åkare

Mitt i loppet hade han fantastiska skidor och åkte slalom förbi
konkurrenterna. Via handsfreemobilen fick han sin placering och
trodde inte sina öron, i synnerhet när han fick rapporten att han
hade 30 sekunder upp till täten.
Strax därefter såg han tv-skotern.
Han låg 37:a och hade full fart.
– Vansinnigt. Inom mig hörde
jag Anders Blomquist referera i tv:
”Övertar ledningen gör en blåbärsåkare från Stockholm, otroligt!”.

Det är förmiddag i Väsby SK:s
skidspår och förlåtande väder för
alla med vallningsångest. Strålande spår och klar luft borde locka
Hans Carlsson.
– Det här är ingen bra vinter för
mig, säger han.
I fjol var Carlsson 176:e åkare
under målportalen i Mora
och ensam nollåtta bland
de 200 bästa. Trots att han
fyller 46 nästa gång har han
varit distriktets toppåkare
de senaste åren.
Nästa söndag kommer
han att ta det lugnt.
– Jag ska åka, men inte tävla.
Det kommer att kännas annorlunda... säkert tråkigt. Jag har en så
kallad kalkaxel vilket gjort att jag

Det blev bara en inre röst. När
Hans bytte spår för att nå spets
insåg han att täten åkte ”på sandpapper”.
– Det tog tvärstopp och det blev
sura miner när jag tryckte mig in i
det enda åkbara spåret. Sista milen var preparerad, då stack stjärnorna, men loppet glömmer jag
aldrig.
Varför är stockholmare inte
bättre?
– Vi har ingen träningstradition
kvar, ingen återväxt. Flertalet är
vad jag kallar engångs-åkare med
ambition att göra en klassiker.

tränat dåligt. Jag satsade hårt förra vintern, med sikte på veteranVM i Falun, och har tappat motivation sedan dess. Det här är en
mellansäsong.
Att helt avstå var ett alternativ,
men två saker fick honom att anmäla sig trots allt. Dels blir
det hans 20:e start, dels tänker han inte låta sin bror,
Markus, ta sig närmare i statistiken.
– Han åkte oroväckande
bra i Värmdöloppet nyligen.
Jo, Markus kommer jag att
tävla emot, förstås, säger han och
skrattar.
Trots många fina insatser har
Väsbyåkaren mage att kalla sig

”talanglös”. Hur tror han att
Stockholmskonkurrenter – som är
placeringar och minuter efter – reagerar på det?
– Det lät sämre än jag menade.
Jag är medelmåttig åkare.
Hans Carlssons har hittat sin grej
– stakåkning. För fem–sex år sedan bestämde han sig och märkte snabbt att han orkade pumpa
länge, länge. Plötsligt hade han
fördel av sin långa överkropp.
Hans livs Vasalopp ägde rum
2007. Men vid starten i Berga By,
Sälen, var det hans mentalt värsta.
– Jag avskyr tö, då åker jag dåligt. Mentalt var jag där, säger han
och pekar ner i backen.

l Jonny Andersson
jonny.andersson@mitti.se
tel 08-550 550 70

ISHOCKEY Inför sista
grundseriematchen och
det stundande kvalet
har lagledningen i Väsby
Hockey valt att skifta
lagkapten. Med C på
bröstet spelar fortsättningsvis Henrik Holmqvist och i förklaringen
till beslutet beskrivs
Holmqvist som en naturlig ledare.
Man tror även att
tidigare lagkaptenen
Andreas Lilja ska lyfta
som spelare när han till
fullo kan fokusera på
sitt backspel.
Någon omgående
effekt fick inte kaptensskiftet. I sista
grundserieomgången
blev Väsby avklätt av
Vallentuna som via 7–2
undvek att göra Väsby
sällskap i kvalserien.

Väsby föll mot
seriekonkurrent
FOTBOLL i smällkall kyla förlorade Väsby United säsongens andra träningsmatch mot
blivande seriekonkurrenterna
Vasalund.
Daniel Ålund såg till att
Väsby hade 1–0 med sig i
pausvilan, men sedan vände
Solnalaget och vann, 2–1.

Stenmark tävlar i
Hammarbybacken
ALpInT Slalomlegendaren
ingemar Stenmark kommer
att svischa nerför Hammarbybackens pist i kväll, tisdag.
Det handlar om tävlingen
Slovenia Ski open som Sloveniens ambassad arrangerar
när landet firar 20 år som
självständig nation.
Stenmark utmanas av
Urška Hrovat, Slovenien, och
inbjudna deltagare från diplomatkåren, näringslivet, den
politiska sfären och medier.

