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Första SM-guldet
för Emil Bengtson
I sista racets avslutade del avgjordes SM. Till slut fick Emil
Bengtson från Kullavik pusta
ut – SM-guldet var hans.
SEGLING. Under kvalmiga förhållanden seglades den avslutande dagen i SM som arrangerades
av Kullaviks KKK.
– Det var riktigt tajt, säger Emil
Bengtson.
24-åringen från Kullavik tävlar
numera för GKSS. Han hade skaffat sig en knapp ledning dag ett.
Det kom att svänga under den sista dagen.
Inför det sista racet i Laser
standard ledde William Kark men
en svag start gjorde att han försvann från guldkampen. I stället
var det Albin Gipperth som såg ut
att ha avgjort.
– Han hade segern, han var
nog fem båtar före mig, säger
Emil Bengtson.
Offensiv
Efter det andra
krysset låg Albin
Gippeth tvåa – Emil
Bengtson var fyra.
Kullavik sseglaren
behövde passera en
båt för att knipa titeln.
– Jag tog två, så
jag blev båten bakom honom.
Hann du känna att segern var
på väg att försvinna?
– Jag kände mig hela tiden offensiv och kunde jaga. Men i vissa lägen kände jag ”shit…”.
Det var hans första seniorguld.
– Nu är det tomt. Det här smäl-

Emil Bengtson segervrålar efter
SM-guldet.
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ler ganska högt. Jag
har känt mig snabb
på kryssarna, det har
varit nyckeln.
Vinsten innebär
att det är fördel Emil
Bengtson i kampen
om den sista VMplatsen.
– VM är en jättestor grej. Truppen tas
ut direkt efter Kielseglingar som
jag ska på nästa vecka.

Jag
kände
mig hela tiden
offensiv och
kunde jaga

Mer vind
Tävlingsledaren
Thorbjörn
Eskilstorp var nöjt efteråt. 102
kom till start när det både var SM

och klassmästerskap i Laser.
– Det har funkat väldigt bra.
Vi kunde köra fyra race i går, vilket gör att alla är klara innan 14.
Organisationen har fungerat kanonbra under helgen.
Hur har det varit racingmässigt?
– Det har varit bra, men vi hade
kanske önskat oss lite mer vind.
Christian Johansson
0300-521368
Christian.johansson@norrahalland.se

Kungsbackabrottaren till UVM
Alexander Johansson har haft
en strålande säsong. Nu belönas han med att ta en plats i
Sveriges trupp till UVM.
– För ett år sedan trodde jag
inte jag skulle få åka på VM, då
trodde jag max att jag skulle få
köra nordiska mästerskapen.
BROTTNING. SM-guld och internationella segrar. Säsongen
har gått på räls för Kungsbacka
BK:s talang Alexander Johansson.
15-åringen är en av fem som är
uttagen till Sveriges trupp till
UVM i Zagreb, Kroatien.
– Jag blev såklart glad. Det är
stort att få vara med i ett VM, säger han.
Går för guld
Talangen är på träningsläger i

Alexander Johansson är uttagen i
Sveriges UVM-trupp som åker till
Kroatien.
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Serbien. Ytterligare läger väntar innan avfärd till mästerskapet som avgörs den 4–7 juli.
Alexander Johansson tror att det
är framgångarna i landslagsdres-

sen som gjort att han får chansen.
– Jag åker dit för att ta guld.
Jag tror att jag har bra chanser, det finns duktiga brottare
från Ryssland, Turkiet och en i
Danmark. Men det är klart att jag
går för guld.
Vad säger du om din säsong?
– Det har varit många framgångar. Det har gått bättre än jag trodde, säger talangen som ska tävla i
80-kilosklassen.
Varför har det stämt så bra?
– Jag har haft så många möjligheter att träna. I landslaget har det
blivit en massa läger och internationellt motstånd, det har utvecklat mig.
Christian Johansson
0300-521368
christian.johansson@norrahalland.se

VINNARSKALLAR. Kungsbacka DFF hamnade i underläge men

KDFF vände
Ida Pettersson har en fruktad
vänsterfot, men det var karriärens lösaste frisparksmål som
punkterade seriefinalen.
FOTBOLL: ELITETTAN
KUNGSBACKA DFF – LIDKÖPING 3 – 2

Det var ettan mot tvåan i tabellen som ställde upp på
Tingbergsvallen. Allt skulle avgöras på en slumpfrispark. Från
halva planen i matchminut 66
lyfte Ida Pettersson mot framrusande forwards.
– Jag ville få den så nära målet som möjligt och om ingen
touchade den skulle den kunna gå in.
Ida Pettersson lyfte, bollen
landade i straffområdet, studsade, Lidköpingsmålvakten miss-

bedömde bollbanan när Karin
Lundin gick upp i luftduellen och
bollen seglade över båda två och
in i nätmaskorna.
– Jag fick en smäll på näsan.
Jag låg ner och visste inte att den
hade gått in, säger Karin Lundin.
En målvaktstavla och det var
3–2 till Kungsbacka DFF som
vänt underläget i andra halvleken.
Den ska ju inte gå in.
– Nej… eller jo. Karin gör det
bra så att målvakten felbedömde bollbanan, säger målskytten.
Lösaste frisparksmålet i karriären?
– Absolut, men det räcker det
också ibland.
Explosion
Det var ett ställningskrig un-

