20 MITT I TYRESÖ. TISDAG 17 JUNI 2008

sport

Sportredaktionen
Lars Allerstedt 550 550 69
fax: 550 550 77, 550 551 44
e-post: sporten@mitti.se

i korthet
Jeppe snabbast
på enhjulingen
CYKEL Hemmafavoriten Jesper ”Jeppe” Lundqvist ﬁck med
sig en drös medaljer från U13klassen när SM i enhjuling i
helgen avgjordes i och utanför
Trollbäckshallen. Totalt ställde
100 åkare upp.
Den 12-årige Trollbäckenbon försvarade sitt SM-guld
på 100 meter. Dessutom tog
han silver i längd och höjd
samt 400 meter. Brons blev
det på teknikbanan och i
slowrace. Jeppe ingick också
i Team Trollis som kom tvåa i
hockeyturneringen.

Ronny Karlsson
ångrade sig

Elias Fallby laddar för skott i Tyresö IF:s match i Eken Cup mot Skånela. Det blev inget mål, men Tyresö vann och Elias var suverän i defensiven.
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Elias Fallby, 14, är en
klockren vinnarskalle
Hjälm räddade handbollstalangen från att dö i pisten.
Elias Fallby spräckte
skallen och skulle ha
dött om han inte burit
hjälm. Nu är den tuffe
14-åringen tillbaka i Tyresö IF:s handbollslag,
och spelar lika tufft och
bra som före olyckan.
Elias Fallby är laddad inför första
matchen i Eken Cup. Tyresö IF:s
P94-lag ska möta Skånela på gräsplan nio på Gubbängsfältet.
– Det här är ju en av de viktigaste tävlingarna och jag har varit
med fem eller sex gånger. Det är så
roligt att spela handboll utomhus.
Och det gick hur bra som helst.

Tyresö vann med 20–14. Linjespelaren Elias gjorde inget mål men
kämpade som en tiger i defensiven. Det ﬂöt på bra i gruppspelet.
TIF vann samtliga fem matcher
(ﬁnalspelet avgjordes i går måndag och var inte klart när denna
tidning trycktes).
Oavsett hur det gick så är Eken
Cup en stor framgång för 14-årige
Elias Fallby från Tyresö Brevik. Att
han kan spela handboll är något
av ett mirakel.
Förra vintern var han med om en
svår skidolycka i Kungsberget. Elias
åkte puckelpist, tappade balansen
och slog huvudet i ett träd.
– Fast det har jag fått berättat
för mig. Jag minns fortfarande
inget av olyckan.

Vittnena har berättat att Elias
reste sig upp och ville åka vidare.
Men plötsligt började han blöda
ur ögon och öron. Läkare blev tillkallad och Elias åkte ambulans till
sjukhuset där det konstaterades
att han spräckt skallen.
– Ja, alltså skelettet i huvudet
var sprucket.
Elias visar med ﬁngret hur stor
sprickan var. Det handlar om hela
framhuvudet.
– Om jag inte hade haft hjälm
skulle jag ha dött.
Läkarna trodde att Elias skulle
behöva sövas ner i två månader.
Så allvarlig var skadan. Men otroligt nog klarade han sig utan operation och ﬁck åka hem till Tyresö
efter fyra dagar.

– Jag har bra läkkött, säger Elias.
Något som kan vara årets understatement.
I dag har sprickan läkt av sig
själv och Elias mår hur bra som
helst.
– Jag kan leva ett vanligt liv. Det
enda som hänt är att jag kan få lite
ont i huvudet vid höga ljud.
Han känner ingen som helst
rädsla när han åker skidor eller
spelar handboll.
– Nej, eftersom jag inte kommer
ihåg något av olyckan ﬁnns det ju
inget att vara rädd för.
● Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

”Tyresö FF är för fegt för att segra”
TY

Tränaren Jussi Kontinen är bekymrad. Han säger att
Tyresö FF är inne i en svag period i fotbollstrean.
Att möta Konyaspor hemma på
Bollmoravallen borde vara en
överkomlig uppgift för Tyresö FF.
Och visst fanns det segerplaner
inför lördagens match i fotbollens
division 3 södra Svealand. Men

efter en halvtimme ledde gästerna
med 3–0. Ibbe Ibrahim och Srecko
Balorda reducerade, men Konyaspor höll undan och vann med
3–2.
– En besvikelse, säger TFF-trä-

naren Jussi Kontinen. Vi är inne
i en svag period. Försvaret fungerar inte.
– Utgångspositionerna är bra,
men sedan blir det passivt, spelarna är rädda för att misslyckas.
Tyresö ligger i mitten av tabellen med 14 poäng på tio matcher.
Sista matchen före upphållet spe-

las i kväll tisdag hemma mot FOC
Farsta.
– Nu är det inte längre realistiskt
att tro på serieseger. Till hösten
behöver vi en ledare i laget.
Kontinen hoppas på Tommie
Ehn och Robert Johansson som
båda varit långtidsskadade.
● Lars Allerstedt

HANDBOLL Ronny Karlssons efterträdare som
tränare för Tyresö IF:s
division 1-lag blir...
Ronny Karlsson.
Karlsson kom inte
överens med styrelsen
om villkoren och deklarerade att han skulle
sluta. Men efter fortsatta diskussioner bestämde sig Ronny Karlsson
ändå för att tacka ja till
en fortsättning. Något
som sportchefen Göran
Owe är glad för.
– Ja, det är perfekt.
Ronny har en enorm
erfarenhet.

Snöpligt slut i
Jukolakavlen
ORIENTERING Optimismen var
stor i Söders SOL-Tyresö inför
herrarnas Jukolakavle i helgen.
– Ja, det var uppåt eftersom
vi gjorde ett kanonresultat i
10-mila, säger ordföranden
Milan Kopp.
Då kom herrlaget på 23:e
plats. Tyvärr ställde skador
och återbud till det, och truppen till Jukola blev försvagad.
Inte blev det roligare när
fjärdesträckans Magnus
Glännefors och därmed hela
laget diskades eftersom han
stämplade fel vid en kontroll.
Klubbens damlag kom på
81:a plats.

Ännu en förlust
för Royal Crowns
AMERIKANSK FOTBOLL Efter
halva matchen mot Stockholm Mean Machines på
Zinkensdamms IP i lördags
ledde gästande Tyresö Royal
Crowns med 7–0. Craig McCoy
hade gjort touchdown, och
sedan blev det en poäng på
den följande sparken. Men det
favorittippade hemmalaget
tog över och vann med 32–7.
Efter sex omgångar i
superserien har Royal Crowns
en seger.

