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BROTTNING. Bronsmatch för tredje året

Nära medalj för Orionlöftet

Hannes fick en pangstart 
med två stabila vinster. I 
tredje matchen blev det grus 
i maskineriet. Hannes mötte 
Göteborg AK:s Elias Karls-
son – en tuff konkurrent. 
Karlsson brottades mycket 
bra och tog ledningen. Han-
nes fick se sig besegrad och 
senare konstatera att Göte-
borgstalangen vunnit poo-
len och tagit sig till final.

Hofmann tog sig nu an 
Sebastian al Rays från Hud-
dinge och de bjöd publiken 
på en spännande kamp. 
Hannes fick kämpa i un-
derläge under större delen 
av matchen – men alldeles 
på slutet fick Orionkillen in 
ett svingkast. Eftersom han 
tog sista poängen vann han 
matchen.

Sista poolmatchen gick 
mellan hannes och Adam 
Strandner från Örgryte. En 
plats i bronsmatchen stod 
på spel. Det blev en jämn 
och ganska låst match som 
till slut Hannes tog hem.

Han tog sig alltså till 
bronsmatchen för tredje 
USM-året i rad. De tidigare 
två åren har han förlorat 

medaljen på målsnöret. Ty-
värr blev det förlust igen. 
Hugo Hübinette tog brons-
pengen. 

Hannes har sedan tidigare 
ett guld och två silver i USM 
i fri stil.

Så nära! BK Orions 16-åri-
ge brottarlöfte Hannes 
Hofmann hade snudd på 
en USM-medalj i helgens 
ungdoms-SM i grekisk-
romersk stil i Sundsvall. 
Han seedades som 
nummer 2 av 16 invägda 
brottare i en mycket tuff 
viktklass – U55 kilo.

Talangen Hannes Hofmann var riktigt nära att ta en USM-medalj i helgen. FOTO: HELENA LARSSON

FOTBOLL. Mindre operation väntar

Skadad – men  
intresset kvarstår

En målvakt och en mittback 
är vad som återstår för att 
United sportgrupp ska kun-
na luta sig tillbaka.

Mittbacken kunde – och 
kan fortfarande – ha hetat 
Anton Agrest.

Den 21-årige och 196 cen-
timeter långe stockholma-
ren gjorde en lysande säsong 
i FC Trollhättan under 2017 
och har testats av Carlstad 
United den senaste tiden.

I helgens träningsmatch 
mot blivande seriekonkur-
renten Karlslund spelade 

Agrest från start och fixade 
1–0 efter en hörna.

Men senare i första halv-
lek fick han en otäck smäll i 
ansiktet.

I efterhand har en ok-
bensskada konstaterats. 
Nu hänger en övergång lite 
grand i luften.

– Intresset är fortfarande 
ömsesidigt, men vi måste 
först få en prognos som sä-
ger när Anton kan vara till-
baka i full träning igen, säger 
sportgruppens Lars Warne-
stad. 

Och fortsätter:
– Första beskedet vi fått är 

att det inte var så illa, men 
att det krävs en mindre ope-
ration.

Mikael Adamsson
054-19 97 24

Carlstad United är på jakt 
efter en mittback. 

Det såg ut som man 
hittat rätt i Anton Agrest, 
men okbensskadan i 
matchen mot Karlslund 
förändrar läget.

Emma Haag har tagit sig till Gothenburg Horse Show.  FOTO: PRIVAT 

RIDSPORT. ”Betyder jättemycket – har varit mitt mål hela säsongen”

Haag klar för  
Gothenburg 
horse show

16 ekipage från juniorcupen 
Morgondagens vinnare har 
kvalificerat sig till den stora 
finalen i Scandinavium, Gö-
teborg.

– Det ska bli jättekul att 
rida i en så stor arena. Hela 
världseliten kommer att 
vara där. Typ Peder Fredric-
son, som vann Jerringpriset 

för andra året i rad, Stepha-
nie Holmén och Malin Bar-
yard Johnsson, säger Emma 
Haag och medger att den 
utkvitterade finalbiljetten 
till Gothenburg Horse Show 
betyder mycket för hennes 
karriär.

– Man blir väldigt upp-
märksammad när man är 
där. Det är väldigt mycket 
publik och även många an-
dra ryttare kommer kunna 
se mig. 

1,35-kvalet var uppdelat i 
sex delar och inför den sista 
som avgjordes i Borås i hel-
gen låg Haag och Di Luca på 
15:e plats.

– Jag visste att jag skulle 
klara det om jag skulle få en 

bra placering. Annars hade 
det berott på hur det gått för 
de andra, säger Haag.

Det värmländska ekipaget 
behövde dock inte förlita sig 
på andras resultat. Haag och 
Di Luca tog i stället saken i 
egna händer och hoppade 
hem tredjeplatsen vilket 
betydde att paret klättrade 
till åttonde plats totalt.

– Jag är väldigt nöjd. Min 
häst hoppade jättebra.

Gothenburg Horse Show 
avgörs nästa vecka.

Vad är målsättningen?
– Det är klart man vill att det 
ska gå bra men det är svårt 
att veta innan. Det är tuff 
konkurrens, för det är verk-
ligen de 16 bästa i Sverige jag 

Efter en lyckad helg står 
det nu klart att Karlstad 
ridklubbs Emma Haag 
är klar för Gothenburg 
Horse Show. 

– Det betyder jät-
temycket. Det har varit 
mitt mål hela säsongen, 
säger den 17-årige hopp-
talangen.

Eriksson Ek fortsätter
ISHOCKEY. För BIK Karlskoga väntar en ödeskväll i dag, 
onsdag. Laget möter Pantern borta och är i ett enormt 
poängbehov. 

Det står klart att Olle Eriksson Ek vaktar BIK-målet. Emil 
Jidskog är reserv.

Forwarden Daniel Bernhardt är långtidsskadad. Backen 
Victor Berglind blev skadad i senaste matchen och spelar 
inte nu. Detsamma gäller för centern Niklas Lihagen. 

NOTERAT.

kommer tävla mot, men jag 
hoppas att vi behåller form-
kurvan från helgen. 

Bland U25-ryttare har 

värmlänningen Filip Ågren 
kvalificerat sig till Gothen-
burg Horse Show tillsam-
mans med hästen Cardina.

Kim Frandsen
054-19 96 63
kim.frandsen@nwt.se


