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Bra start för Skagersviks BTK
BORDTENNIS. I helgen drog bordtenni-
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sens division 3 i gång. Skagersviks BTK var
på plats i Kil för att spela de inledande fyra
matcherna i serien. I premiären mot Ålsta
blev det oavgjort 7–7 efter att man haft
ledningen med både 6–5 och 7–6. I den andra matchen blev det förlust mot Skövde
innan Skagersvik verkligen fick upp ångan
och avslutade den första helgens spel med

vinster i både omgång tre och fyra mot
Skoghalls BTK och Laxå. De båda matcherna slutade 8–2 samt 8–4. Det innebär att
man tog fem av åtta möjliga poäng.
Efter de inledande fyra omgångarna
placerar sig Skagersvik på en fjärdeplats.
Motståndaren i premiären, Ålsta, har tagit en delad ledning i serien tillsammans
med Kil. De båda lagen har sju poäng.

SEGLING. Integration

Seglarglädje för Marie
SKEPP OHOJ. Förra gången de var till
sjöss var livet fyllt av oro.
Nu var all oroskänsla bortbytt mot
skratt, värme och en och annan ”selfie”.
Det var svårt att missa glädjen när
ett tiotal flyktingar provade på segling hos Mariestads SK.
– Vi tänkte att det här kunde
bli en positiv upplevelse för
ungdomarna samtidigt som
vi kanske kan få nya grupper
att upptäcka segling. Vad
som är viktigt att tänka på är
att många av dem säkert har
”negativ” båtvana sedan färden över Medelhavet, säger
Mariestads SK:s ordförande
Magnus Patriksson som var
instruktör för dagen.

Varmt med flytväst
Några otrevliga flashbacks
var det dock inte tal om
bland dagens elever som
kom från Vadsbogymnasiets
klass IM Språk 1A. Redan när
flytvästarna skulle provas ut
var det gott humör och leende ansikten som gällde.
– Vad varmt det blev, konstaterade 17-åriga Rakan AlKurdi när han krängde på sig
flyvästen ovanpå både tjocktröja och vinterjacka.
Hur känns det att ge sig ut
och segla?
– Mycket fint. Det ska bli
coolt.
Innan det var dags för
sjösättning hölls förstås
nödvändig genomgång av
segelbåtarna, två C55:or. Patriksson hann gå igenom det
mesta om båtens styrning
och säkerhet ombord innan
han fick en överraskande fråga från en nyfiken deltagare.
– Finns det musik ombord,
undrade Tahani Al-Kurdi.

”Betyder jättemycket”
Eleverna delades in i olika
grupper, där klassens mentor Sofia Critchley, Magnus
Patriksson och de två hjälpledarna Krister Ringblom
och Peter Johansson hjälpte
ungdomarna att framföra
två segelbåtar och två motordrivna följebåtar.
– De här eleverna är mellan 16 och 19 år och har
varit i Sverige mellan fem

”

LÅNG EUROPAFÄRD

Det tog tio
dagar mellan Egypten och
Italien.”

Machmoud Sabah
månader och ett år. Så de
är inte nybörjare i Sverige.
Jag tror att det här betyder
jättemycket. Fyra av dessa
elever är ensamkommande
flyktingbarn. De gör mycket
aktiviteter genom sitt boende, det finns mycket volontärer som gärna vill hjälpa
flyktingbarn då det ofta är
dem det berättas om i media,
säger Sofia Critchley.
Hon fortsätter:
– Men två av eleverna bor
på asylboendet i Lugnås. För
dem ordnas inte så mycket
aktiviteter, de bor också mer
avskiljt. Resten bor med familjemedlemmar och med
deras socioekonomiska
verklighet har de inte råd
med den här typen av aktiviteter, speciellt inte segling. Så för dem betyder det
otroligt mycket, säger Sofia
Critchley som själv stod för
kostnaden för flytvästarna.

Magnus Patriksson, Daniel Tesfazgi och Machmoud Sabah i
en av motorbåtarna.

Mansur har full koll på hur en mast och ett segel fungerar.

Först i Sverige?
Förutom att provseglingen
är en god insats för en sysselsättningstörstande grupp
ungdomar så är den även en
del i en projektliknande tävling som Mariestads SK deltar i. Det är 14 klubbar från
hela Sverige som tagit sig an
”Utmaningen 2015”.
Det hela handlar om vilken seglarskola som är Sveriges mest påhittiga i sitt
arbete med att locka en ny
målgrupp till seglingen. Och
Mariestad ligger nog ganska
bra till. Där andra klubbar
satsar på en tids gratisseg-

Krister Ringblom var en av hjälpledarna på plats.
ling eller vuxensegelskola
har MSK, som troligen första
klubb i landet, valt att satsa
på seglarskola för flyktingar.
– Vi har redan gjort de där
andra grejerna. Vi började
funderade på det här redan
förra året, men vi har haft så
mycket annat sen dess. Lä-

raren Sofia gick i seglarskola
i somras så det var på det
sättet vi kom i kontakt med
hennes elever. Vad jag vet
har ingenting liknande gjorts
i Sverige, säger Patriksson.
En av de mer båtvana var
Daniel Tesfazgi, ensamkommande flyktingbarn från Er-

itrea, som under instruktör
Patrikssons översyn rattade
en av motorbåtarna med
sådan energi att tidningens
utsända fick hålla i sig ordentligt.
– Jag har kört båt hemma
i Eritrea. Sen körde jag lite
på den stora båten mellan

Libyen och Italien över Medelhavet.
Bredvid honom satt kompisen Machmoud Sabah.
Hans färd över Medelhavet
tog klart längre tid än Daniels och genomfördes i en
betydligt mindre fiskebåt.
– Det tog tio dagar mellan
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Svenskorna gick vidare

Försov sig – fick lämna NHL-laget

TENNIS. För andra gången i år har
Rebecca Peterson gått vidare till andra
omgången i en WTA-turnering i tennis. I
första omgången slog 20-åringen hemmaspelaren Wang Yafan med 6–3, 3–6, 6–4 i
turneringen i Guangzhou.
Det blev en jämn match mellan den
147-rankade svenskan och den 148-rankade kinesiskan där svenskan var snäp-

ISHOCKEY . För vissa räcker inte talangen
för att ta en plats i NHL-lag. New York
Islanders-rookien Josh Ho-Sang, 19, fick
inte chansen att visa upp sin talang. Han
försov sig första morgonen på lagets läger
och straffades med att springa i trappor i
tre timmar för att därefter skickas tillbaka
till juniorligan OHL.
– Det är dags att växa upp. Han är väldigt

pet bättre på de avgörande bollarna.
Första gången i år som hon gick vidare
i en WTA-turnering var i Båstad där hon
gick till kvartsfinal.
Även Johanna Larsson gick vidare från
första omgången i Seouls WTA-turnering.
Den 62-rankade svenskan slog ut den
635-rankade amerikanska kvalspelaren
Nicole Melichar med 6–4, 6–2. (TT)
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talangfull, men det handlar inte om talang.
Det handlar om att bli professionell och
agera som ett proffs, säger general managern Garth Snow till newsday.com.
Svenskarna Julius Bergman och Petter
Emanuelsson har båda fått lämna San José
Sharks för farmarlaget Barracuda. De var
bland 14 spelare som fick lämna NHL-laget
före första försäsongsmatchen. (TT)

stads nyanlända

FOTBOLL. EM-kval

Enkel
svensk
seger
Framspelare senast. Nu
målskytt själv.
Lina Hurtig nickade in
första målet när den ”nya
generationen” visade
vägen mot Polen. Sverige
vann till slut EM-kvalmötet med 3–0.
Lina Hurtig debuterade i
landslaget i en träningsmatch mot Kanada i fjol.
Men en operation av en efterhängsen fotskada i vintras gjorde att det inte blev
något VM för Umeåspelaren.
Återkomsten till landslaget kunde knappast ha gått
bättre.
Mot Moldavien i torsdags
serverade Lina Hurtig en
passning som innebar ett
rekordtidigt ledningsmål av
Olivia Schough. Mot Polen
blev hon själv målskytt.
Sverige radade upp chanser i första halvleken och
borde kanske ha gjort fler
mål redan då. Men målet
som kom var snyggt. Magdalena Ericsson slog en lång
hörna som hittade Hurtig
vid bortre stolpen. Nickspecialisten hoppade, högt, och
gav Sverige ledningen i 21:a
minuten.

Gyllene generation

SELFIE.

Tahani Al-Kurdi passar
på att ta en bild på sig själv någonstans mellan Mariestads hamn och
Torsö.
FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

Egypten och Italien. Vi åkte
i en gammal fiskebåt, säger
Sabah och skakar på huvudet.
Provseglingen gick från
Mariestads hamn och över
till Torsö där man lade till
innan det var dags för hemresa. Eleverna var inte sena
på att ta bilder på varandra

eller sig själva till sjöss iklädda flytvästar.
– Snapchat, skrattar Machmoud Sabah.
– Var försiktiga med mobilerna ombord. Skolan kan
inte köpa nya telefoner om
ni tappar dem, upplyste Sofia Critchley.

För Mariestads SK har
engagemanget gett positiv
respons från högsta håll.
– De har hört av sig från
seglingsförbundet och varit
väldigt positiva till detta, säger Patriksson.
Och för Vadsbogymnasiets elever blev det en strå-

lande eftermiddag till sjöss.
– Det är fint att segla. Det
finns så mycket roligt att
göra i Mariestad, säger Tahani Al-Kurdi.

Fortsättning följer
Och visst kan det bli en fortsättning för de elever som

fattar tycke för seglingen på
allvar.
– Tanken är att det här blir
en pilotgrupp som ska få en
fortsättning framöver. Att
de som är intresserade får
fortsätta, berättar Magnus
Patriksson.

Christoffer Robertsson

Efter VM slutade bland andra Therese Sjögran och Sara
Thunebro i landslaget. Ledningsmålet mot Polen var
ett samarbete ur två spelare
från den nya generationen
med en stomme från U19laget som tog EM-guld 2012.
Hurtig gjorde sin tredje
landskamp och Ericsson sin
femte, medan U19-kamraten
Malin Diaz Pettersson, som
gjorde 3–0-målet, gjorde sin
15:e.
Samtidigt har även Olivia
Schough fått en nystart i
landslaget. Eskilstunamittfältaren blev målskytt för
andra matchen in rad med
ett volleyskott från nära håll
strax efter halvtid.

Ingen värdemätare
Det svenska försvaret sattes dock inte på några större prov. Polen hade inte
mycket att sätta emot och
anfallstalangen Ewa Pajor,
18, fick inte mycket att jobba med. (TT)

