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Fotboll. Örebroare i nyckelroll
Lindbäck
i historisk
USA-tävling
Speedway/Los Angeles.

Största speedwaytävlingen i USA på 24 år.
Då är både Fredrik
Lindgren och Antonio
Lindbäck på plats i Los
Angeles.
– Det är mest på kul
– men vi kommer inte
att ploja omkring, säger
han.
Monster Energy World
Speedway
Invitational är det
långa nam- Antonio
net på den Lindbäck.
största och
mest prestigefyllda speedwaytävling som körts på
amerikansk mark sedan
lag-VM-finalen 1988.
Den avgörs natten mot
söndag, svensk tid, i Los
Angeles och lockar ett
stekhett startfält där amerikanske dubble världsmästaren Greg Hancock, 42 är
affischnamnet.
På plats för tävling
och nyårsfirande på amerikanska västkusten är
också örebroaren Fredrik
Lindgren och Indianernas
Antonio Lindbäck. Lindbäck som, precis som de
flesta andra i startfältet,
bara tagit med sig en motor
från Europa och lånar
motorcykel på plats. Och
som dessutom inte kört en
meter sedan GP-vinsten i
Torun den 6 oktober.
– Det är några månader sedan. Men vi ska ha
träning innan, och förhoppningsvis kan jag sätta ett par starter och komma igång. Det är det som
behövs, rent åkmässigt
har jag nog inte tappat så
mycket, säger han.
– Många tar nog tävlingen mest på kul. Det är svårt
att gå in 120 procent för
det här. Men vi kommer
inte att ploja omkring, när
man kör vill man vinna.
”Vill hitta flowet”

Lindbäck hade en svängig
säsong i Indianerna men
avslutade VM-serien med
två segrar och fyra pallplatser på fem sista GPtävlingarna.
– Jag hittade en bra
maskin som passade min
åkstil. Och jag hoppas att
jag ska hitta tillbaka till det
flowet i vår. Kan jag hålla
den nivån hela året kan det
bli kul, säger han.
Tävlingen i Los Angeles körs precis som ett
GP, med 16 förare och 20
grundheat, två semifinaler
och en final.
Jonas Brännmyr

Basket. Efter turbulensen: Eco vann jumbofinalen

Ishockey. Målade igen

Han hjälper Ola
Toivonen tillbaka
FOTBOLL/ÖREBRO.

Till vardags är Jimmy
Högberg fystränare
i Degerfors IF.
Nu har han en nyckelroll
i att hjälpa landslagsstjärnan Ola Toivonen
tillbaka från sin skada.
I höstas åkte
Ola Toivonen på en
bristning i
låret under
en träning
med lands- Jimmy
laget. PSV- Högberg.
stjärnan från
Degerfors opererades i oktober och beräknades bli borta
sex månader. En person med
stort ansvar i hans väg mot
comeback är Jimmy Högberg som bland annat är fystränare i Degerfors IF.
– Ola har jag hjälpt i sex
säsonger nu. Hans rehab har
gått framåt mycket. Landslagets fystränare har huvudansvaret men jag brukar hjälpa
honom när han är hemma,
säger Högberg.
Tränade tunga namn

Under fredagen höll Högberg
ett fyspass i Tybblelundshallen tillsammans med Forwards fystränare Johan
Svensson. Spelarna som
deltog var Toivonen (PSV),
örebroarna Jiloan Hamad
(Malmö FF) och Isak Isaac
Kiese Thelin (Norrköping)
samt Karlskogasonen Martin
Broberg (Djurgården).

Varför inte starta
nyårsfirandet med
en löpartävling?
Så resonerar i alla fall
IFK Nora som arrangerar
Sylvesterloppet för 31:a
året i rad – i ur och skur.
– Om det så är 28 minusgrader så kommer några
stå där på startlinjen,
säger Peter Comét från
arrangörsklubben.
Det är inte precis högsäsong
för löpartävlingar men ingen regel som inte har något

Ishockey/Ufa.

Världsmästare redan
i fjol.
Nu har Örebro Hockeylånet Sebastian Collberg
fått en drömstart på
årets junior-VM.
I straffsegern, 3–2, mot
Schweiz gjorde han mål
för andra matchen i rad.
– Jag får ta större
ansvar i år, säger Collberg till NA.

– Både jag och Johan jobbar med ungdomar på elitfotbollsgymnasiet och där
har vi lärt känna många av
spelarna. Det är kul att det
har gått bra för så många
och att de vill komma tillbaka för att få hjälp av oss,
säger Högberg.
Har du några egna knep som
gör att du sticker ut från andra
fystränare?
– I grunden har det med en
gedigen utbildning att göra.
Sedan tror vi stenhårt på
det vi gör och är övertygade
om att vårt sätt är det bästa.
Om vi inte trodde det hade
vi sysslat med något annat,
säger han och fortsätter:
– En spelare som jag jobbade med kom tillbaka efter
en korsbandsskada på 15
veckor. Folk säger att det
inte är möjligt, men det går.
Märks det av att spelarna har
haft julledigt?
– Man måste få vara människa och äta lite julmat.
Men man får inte gå ner sig
för mycket och bli liggande
i soffan under hela ledigheten. Med de här spelarna är
det inga problem, de är oerhört professionella.
Hur Toivonen själv ser på
vägen tillbaka från skadan,
ja, det får vi inte veta.
– Jag vill inte prata med
någon just nu, säger han när
NA mötte upp honom utanför Tybblelundshallen.
Johan Tollén

LIGALOGO
Dominant. Darris Santee var bäst på planen i Eco Örebro-segern
mot Nässjö. Gjorde flest poäng (20), spelade näst mest (33.45),
tog flest returer (åtta) och noterade dessutom flest turnovers (tre) och stelas (två).
Arkivbild: KG Z Fougstedt

Kämpar sig tillbaka. Vägen tillbaka till PSV Eindhoven och landslaget går för Ola Toivonens del
via Tybblelundshallen i Örebro.

Arkivbild: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Jimmy Högberg
Född: 7 januari 1981 i Ystad.
Familj: Friidrottande frun
Rebecca Högberg och dottern Thilda, sju månader.
Tränaruppdrag: Fystränare
i Degerfors IF sedan 2007,
lärare på John Bauer-gymnasiets fotbollsprogram, diverse tränaruppdrag genom
företaget J2 Performance
som han driver ihop med
Johan Svensson.

undantag. IFK Nora kör
som vanligt Sylvesterloppet
på nyårsförmiddagen. En
tävling på 10,3 kilometer
som löps runt Åsbosjön.
– Vi marknadsför det som
en motionstävling men när
nummerlappen väl kommer på så är det allvar ändå,
säger Peter Comét och skrattar.
Sprang – i 22 minus

Han missade premiären
1981 men har sprungit alla
upplagor sedan 1982 och
vet mer än de flesta vilka

prov som löparna kan ställas inför.
– Jag minns ett år, tror
det var 2002, när vi hade 22
minusgrader. Då var det inte
så många som kom till start
men vi körde i alla fall.
Rekommenderar dubbat

Ställa in tävlingen på grund
av väder finns nämligen inte
på världskartan.
– Det har aldrig hänt.
Jag lovar att om det så är
28 minusgrader så kommer
några att stå där på startlinjen, inklusive jag själv, säger

Bröt tunga sviten:
”En stor lättnad”
08 STOCKHOLM
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BORÅS

Basket/Nässjö.

På jobbet. Jimmy Högberg tejpar en Dif-fot.

arkivbild

Sylvesterloppet – i alla väder
LÖPNING/NORA.

Örebrospelarens
drömstart i JVM

Peter Comét och skrattar.
Men Comét kommer
ändå med ett råd nu när
väderleksrapporterna talar
för isiga och svårbemästrade vägar.
– Jag tvivlar på att det
kommer att vara sandat
på alla vägar. Men nu för
tiden använder många som
springer på vintern skor med
isdubbar. Har man bara det
så ska det inte vara några
problem.
Johan Tollén
019-15 50 64
johan.tollen@na.se

Fjolårsvinnare. KFUM Örebros Martin Regborn vann
Sylvesterloppet 2011 på tiden
35.21, över en minut före
tvåan Daniel Brånn. arkivbild

Eco bröt en trist svit
med nio raka förluster
när laget bortabesegrade
jumbon Nässjö med
80–74.
Efteråt hyllade tränaren
Ivan Stanisak sina spelare.
– Vår bästa insats
försvarsmässigt, säger
han.
Turbulensen har varit stor i
Eco Örebro de sista veckorna. Spelet har inte fungerat
och förlusterna har radats
upp, närmare bestämt nio
i rad.
Och på sidan av planen
har det inte varit särskilt
muntert heller. Tim Whitworth lämnade klubben
under uppmärksammade
former. Därför betydde gårdagens seger mot Nässjö
mycket för laget.
– Definitivt. Det är en
stor lättnad. Vi har inte haft
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Halvtid.................................38–39
Returer................................28–35
Foul......................................26–22
Publik....................................1 200

det så lätt den senaste tiden
och klart förlusterna påverkar laget. Så det känns riktigt bra att få vinna en match
igen, säger Stanisak.
”Inte mycket att klaga på”

Matchen mot Nässjö var
jämn, åtminstone på pappret, men Eco-tränaren anser
att segern var rättvis.
– Det tycker jag. Vi gjorde
en bra match. I första perioden gjorde vi några misstag
som kostade, men sett till
hela matchen har jag inte
mycket att klaga på.

Det skilde bara en poäng
till Ecos fördel i paus och
GOTHIA
den tredje
perioden var det
utjämnat. Men i fjärde perioden kom Ecos avgörande
ryck fram till sexpoängssegern, 80–74.
– Jag tycker vi kontrollerade det bra på slutet och
det kändes inte som någon
större fara.

Matchen var en ren jumbofinal och Eco hade vid
förlust tagit över den mindre
smickrande jumboplatsen.
Men det blev alltså seger
och laget är nu två poäng
före Nässjö i tabellen och på
samma poäng som Stockholm Eagles, men med sämre poängskillnad.

Vad säger du om ert försvarsspel i den här matchen?
– Mycket bra. Vår bästa
insats försvarsmässigt på
hela säsongen. Vi arbetade
verkligen som ett lag den här
gången och jag är jättenöjd
över killarna.

Notera dessutom att detta
var Ecos fjärde seger den här
säsongen och därmed har
man nu nått samma notering som under fjolåret.
Nästa match spelas om en
vecka hemma mot 08 Stockholm.
– Efter att vi vann mot
Nässjö tidigare i höstas
lyckades vi även besegra 08
i omgången efter. Hoppas vi
kan göra samma sak igen,
säger Stanisak.

Det fanns ingen risk för underskattning?
– Nej. Nässjö är ett bra lag
och det visste vi redan innan.
De har tagit några skalper
och är bra på sin hemmaplan och har ett bra publikstöd. Vi var väl förberedda.

Segern mot Tjeckien i premiären följdes upp med ny
seger, 3–2, efter straffar mot
Schweiz. En tuffare match
än många förväntat sig.
Sebastian Collberg var
dock inte förvånad.
– Schweiz är ett underskattat lag och de gjorde det
riktigt bra. De är skridskostarka och vi hade problem
med deras spelvändningar framför allt i första och
andra perioderna, säger
han.
Mycket riktigt var det
efter en spelvändning som
Schweiz satte 1–0 efter
att Sveriges Filip Forsberg bränt ett drömläge i
momentet innan.
Identiskt mål

I andra perioden klev
Sebastian Collberg fram. I
powerplay klippte han till
med ett direktskott i närmsta hörnet. Målet var i det
närmaste identiskt med det
han gjorde i premiären mot
Tjeckien.
– Precis som då fick
jag ett fint pass från Emil
Molin. Det var skönt att se
pucken gå in, säger han.
Men glädjen blev kortvarig.
– Ja, de satte 2–1 i bytet

efter, så vi fick börja jaga
igen, säger Collberg.
Jakten resulterade till slut
i en kvittering genom Södertäljespelaren Emil Djuse i
den tredje perioden. Matchen gick till förlängning och
straffar. Båda lagen missade sina första straffar. I
den andra omgången fick
Collberg chansen, men tog
den inte.
– Jag såg straffen efteråt.
Jag hade målvakten men
fick inte till lyftningen.
Tur det gick vägen för oss
ändå.
Ja, Sverige grejade det
alltså till slut. Schweiz missade samtliga sina försök,
medan Sveriges Victor Rask
förvaltade sin och fixade
segern till Juniorkronorna.
– Det var jätteviktiga
poäng för oss. Nu har vi
allt i egna händer inför de
avslutande två matcherna.
Vi ska vinna dem och ta oss
till semifinal. Något annat
finns inte.
”Får ta större ansvar”

Collberg som var med och
tog guld med Sverige i fjol
har inlett årets mästerskap
förtroendeingivande. Mål
i båda inledande matcherna.
– Jag tror jag har en liten
fördel i att jag var med förra året. I år får jag ta större ansvar och jag vill gärna vara med och hjälpa de
som är nya. Sedan känns
det bra att bilda kedja med
så duktiga spelare som Elias
Lindholm och Emil Molin.
Det underlättar, säger Collberg.
David Hellsing
019-15 50 60
david.hellsing@na.se

Tangerar fjolåret

David Hellsing
019-15 50 60
david.hellsing@na.se

Målskytt igen. Örebro Hockeys Frölundalån Sebastian Collberg (till höger) nätade för andra JVM-matchen, och klappade
om passningsläggaren Emil Molin. Bild: Andrej Starostin/SCANPIX

