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SKYTTE. Töreboda PSK arrangerar två SM-tävlingar

”Får inte en lugn stund”
Det är halvt på allvar och halvt
på skämt Simon Magdeburg
konstaterar att det är bråda dagar.
För Töreboda
pistolskytteklubb är det
ett privilegium
att arrangera
både senior-SM
och Svenska
ungdomscupen
(inofﬁciella
Simon
ungdoms-SM).
Magdeburg.
Men det råder
inga tvivel om att det ligger ett hårt
arbete bakom tävlingarna.

– Bland annat ska startlistor göras,
material till banorna ska hämtas
och sedan ska allt sättas ihop.
Men vi kommer att hinna, lugnar
Magdeburg.
Förutom Simon är det ytterligare
två personer som jobbar sten-

Dagsformen viktig

Runt 150 ungdomar kommer i helgen att delta i ﬁnalen av Svenska ungdomscupen. Töreboda PSK ska även om
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två veckor arrangera senior-SM.
hårt för att möjliggöra de dubbla
mästerskapen.
– Vi både pluggar och jobbar
på dagarna. Det har väl blivit lite
lidande den här veckan.
Senast Töreboda PSK höll i
en SM-tävling var i mitten på
1990-talet.
– Klubben är van vid att ha

stora arrangemang och det är en
erfarenhet vi kan dra nytta av. Nu
för tiden används elektroniktavlor,
vilket har underlättat arbetet
under själva tävlingshelgen.

400 starter
Cirka 150 skyttar mellan 9 och 25
år gör upp i Töreboda idrottshall.

Och det kommer att skjutas hejvilt
under två dagar.
– Det kommer att bli mellan 350
och 400 starter och totalt ﬁnns 40
banor att tillgå. På lördagen är det
en genrepstävling och sedan blir
det finalskjutning på söndagen,
säger Magdeburg.
Deltagarna har under hela

Även Simon Magdeburg och Marita
Andersson, båda i arrangörsledet,
deltar i den äldsta klassen.
– Jag tror att Marita har väldigt
goda chanser att bli bland de tre
bästa. Själv har jag skjutit dåligt
under säsongen, men hoppas att
jag har en bra dagsform.
På söndagen kommer också en
”ledartävling” att genomföras.
Skytteföreningarnas ledare ska då
tävla mot varandra och kommer
samtidigt att utsättas för störande
moment från sina ungdomar.
– Det är en rolig grej som tidigare
aldrig genomförts i Sverige.
Däremot har det varit ett populärt
inslag i EM-tävlingar utomlands,
säger Simon Magdeburg.

W

Ger lugnande besked

W

vintern ställt upp i olika
deltävlingar för att kvaliﬁcera sig
till helgens avslutning.
Nio skyttar från hemmaklubben
deltar. I LP17 återfinns Linn
Gunnarsson, som vann ungdomscupen för två år sedan. Inför
helgens tävlingar ligger hon tvåa
i sin klass.

Om två veckor avgörs seniorSM i Töreboda.
Redan i helgen ska landets
bästa luftpistolsungdomar
göra upp om medaljerna.
– Vi får inte en lugn stund,
säger Simon Magdeburg i
arrangörsledet.

Freddy Berg
0501-687 22
freddy.berg@mariestadstidningen.se
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SPORT I KORTHET.

ISHOCKEY. Rattugglan cup avgjordes

Här är hela gänget som åkte till Uddevalla för tävling i US-Cupen. Mariestadssimmarna gjorde bra resultat och ﬂera satte nya personliga rekord.
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Simmarna ﬁck upp
farten i Uddevalla
SIMNING. I helgen var 13

Patrik Ross lämnar
allsvenska Troja
ISHOCKEY. Tränaren Patrik Ross
lämnar hockeyallsvenska Troja,
uppger P4 Kronoberg. Men
någon ersättare har Smålands-

Johanna Drath

lopp. Hon slutade tvåa tre gånger
och trea en gång.
Segrar blev det även för Gabriel
Bolin och Mollie Kovala. Även
Linn Kramer och Marcus Leijon
ﬁxade topp tre-placeringar.
Mariestads yngsta deltagare
var Tilde Zanderau, åtta år. Hon
gjorde en stark tävling i åldersklassen nio år och tog hem en
andraplats.
Övriga tävlande från MSS var
Tove Kramer, Alice Nordkvist,
Hilda Melin, Thyra Mellandet,
Elsa Olsson och Wilma Zanderau.

klubben inte gjort klart med ännu.
– Vi har inte satt något datum
på när vi vill ha klart med en ny
tränare, men det kommer nog
inte ta så lång tid innan vi har
klart med någon ny, förklarar
sportchefen Jerry Andersson.
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simmare från Mariestads
simsällskap iväg på US-Cupen
i Uddevalla. Det blev återigen
en framgångsrik tävling för
Mariestadssimmarna med 26 nya
personliga rekord på totalt 49
starter.
Nikita Kaprón var het och vann
två grenar samt slutade tvåa en
gång. Matilda Eni tog sig upp på
prispallen efter samtliga av sina

– Vi hade ju samma poäng som
både ettan och tvåan i vår grupp,
men målskillnad gjorde att vi
slutade trea i lördagens grupp-

W

Målskillnadsaffär
Det blev till slut en sjundeplats
efter seger i söndagens slutspel mot Trollhättans HC, men
det var nära att hemmalaget

spel. Lite snöpligt, säger tränare
Ärlevik.
I första matchen i B-slutspelet
blev det förlust mot Arvika med
3–5, men Bois kunde avsluta som
segrare genom klar vinst mot
Trollhättan med 8–0.
– Resultatmässigt kändes
det lite snöpligt. Det var så lite
som avgjorde, men jag tycker
grabbarna spelade bra ishockey
hela helgen. Vi jobbade med bra
skridskoåkning och passningsspelet och det gjorde de bra.

W

hamnade i A-slutspel. Efter en
inledande uddamålsförlust
mot norska Lörenskog (2–3) på
lördagsmorgonen kom Bois igen
och vann mot Trollhättan HC med
4–1.
I sista gruppspelsmatchen
besegrades Kungälv med 2–1,
men det räckte inte hela vägen till
A-slutspel.
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Mariestad Bois slutade
visserligen sjua i den egna
turneringen, men även om
inte resultaten gick hemmalagets väg, fanns det mycket
att glädjas åt.
– Vi hade lite otur med
uddamålsförluster, men
killarna spelade bra ishockey
hela helgen, säger tränare
Tomas Ärlevik.
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Intensiv helg för Bois U11

Alexander Rånge har precis gett Bois ledningen med 1–0 mot Trollhättan.
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