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Först SM-guld nu kom 
nästa framgång för 
Kullaviksseglaren Emil 
Bengtson. 24-åringen är 
uttagen till VM. 

SEGLING.  I går fick laser-
seglaren från Kullavik Emil 
Bengtson beskedet han längtat 
efter. Han är en av fyra som får 
åka till VM som avgörs i Århus, 
berättade förbundskaptenen 
Magnus Grävare. 

– Han sa att det egentligen 

inte var något snack om det. 
Att det var en ganska självklar 
uttagning. 

Övriga i det svenska laget är 
Jesper Stålheim, 
William Kark och 
Albin Gipperth. 

För Emil 
Bengtson var det 
framför allt en 
stor lättnad. Han 
har funderat på VM-platsen 
under stora delar av våren. 

– Absolut att jag känner mig 

stolt, men framför allt var det 
en lättnad. Nu kan jag släp-
pa det här. Jag har velat det så 
mycket och det är en viktig del 

att visa upp sig för 
förbundet, sponso-
rer och klubb. Jag 
är lättad och glad. 

Putsa formen
Nu ska han sätta sig 

ner med sin tränare i klubben 
GKSS för att lägga upp pla-
nen inför mästerskapet. Under 

seglingen i Kieler woche förra 
veckan var det delar som inte 
stämde. 

– Jag behöver få till accelera-
tionen i starten bättre och även 
toppfarten behöver förbättras. 

På VM kommer det att de-
las ut OS-platser – nästa olym-
piska spel är ett tydligt mål för 
Emil Bengtson. VM avgörs i 
början av augusti. 

Christian Johansson
0300-521368

christian.johansson@norrahalland.se 

Säsongen 
över för Ida 
Strömblad 
En axelskada sätter 
stopp för fortsatt spel för 
Ida Strömblad. Säsongen 
är över för den lovande 
mittfältaren som flyttat 
hem till Åsa. 

FOTBOLL. Det var i se-
riepremiären som en glid-
tackling gick fel för Ida 
Strömblad. Den 20-åri-
ga mittfältaren lämnade 
i vintras Kungsbacka DFF 
för allsvenskan och IFK 
Kalmar. Hon försökte att 
spela vidare i en och en 
halv månad, men till slut 
gick det inte längre. 
– Det har inte funkat fullt 
ut, säger hon. 

Väntar på operation
Hon har valt att flytta 
hem till Åsa och väntar 
nu på en operationstid i 
Göteborg.

– Jag ville ha den bästa 
miljön att rehaba i så att 
jag kommer tillbaka snab-
bare.
Hur frustrerande är det 
att bara vänta på en ope-
rationstid?
– Jättefrustrerande så-
klart. Jag vill opereras så 
att jag kan komma igång 
med rehaben, så att jag 
kan vara tillbaka nästa år. 
De säger att jag kan räk-
na med att det tar sex må-
nader. 

Vill tillbaka
Kontraktet med IFK 
Kalmar går ut efter sä-
songen – det är i allsvens-
kan som Ida Strömblad 
siktar på att ta sig tillba-
ka till. 

– Vi får se vad som hän-
der, det är svårt att säga. 
Men förhoppningsvis blir 
det allsvenskan. 
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Det var inte bara på isen som 
Frillesås BK hade ett lyckat 
år. När finanserna var sam-
manräknade kunde de redo-
visa ett plusresultat på näs-
tan en kvarts miljon. 

BANDY. Under måndagskväl-
len hade Frillesås BK sitt årsmö-
te. Föreningen ökade omsätt-
ningen med 700 000 kronor till 
2,4 miljoner, och vinsten lan-
dade på 240 000 kronor. Det 
innebär att föreningen har ett 
positivt kapital på 1,3 miljoner 
kronor inför elitseriesäsongen. 

– Det var roligt. Det var över 

förväntan. Det var en serie som 
vi trodde skulle bli dyrare när 
två allsvenskor slogs ihop till 
en. Vi håller stenhårt i våra 
utgifter, det är förklaringen, 
säger Lars-Johan Svanström, 
klubbens ordförande. 

Bra avslutning
Att omsättningen ökade beror 
mycket på avslutningen på se-
rien – i sista omgången var det 
gratis entré när företag spons-
rade och hela 1 700 personer 
tog sig till Sjöaremossen. Det 
är flera av klubbarna i elitse-
rien som kämpar med att få ett 

plusresultat. 
– Det är inte många som har 

det. Det känns bra att ha en 
buffert på 1,3 miljoner när vi 
kliver in i en serie som kos-
tar mer. 

Samma styrelse
I övrigt så valdes samtli-
ga i styrelsen om på årsmö-
tet. Det innebär att Lars-Johan 
Svanström fortsätter som ord-
förande, Lennart Olsson  är 
vice ordförande, Christer Lind 
är sekreterare och att Erland 
Johansson är kassör. Övriga 
ordinarie i styrelsen är Urban 

Bodin, Tobias Johansson Dahl 
och Tony Schultz. 
Hade du planer på att kli-
va av?
– Lite grann, nu har jag suttit 
i tio år som ordförande, säger 
Lars-Johan Svanström.

– Att man kanske skulle byta 
oftare med det gick ju bra med 
Gösta Johansson som satt bra 
länge. Jag känner ett ansvar 
när det gick så bra i allsvens-
kan att vi tog oss upp. Man vill 
hjälpa till och ro i land det vi 
har börjat med. 

Christian Johansson
christian.johansson@norrahalland.se

Ida Strömblads säsong är 
över på grund av en 
axelskada. 
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Jag 
känner 
mig stolt

Kullaviksseglaren 
kniper en VM-plats

En kvarts miljon plus för FBK

KLAR FÖR VM. Emil Bengtson är uttagen till VM som avgörs i augusti. ARKIVFOTO: CHRISTIAN JOHANSSON


