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Tre medaljörer i karate-SM
KARATE Julia Varzakakos

Jonny Andersson
tel 550 550 70 fa x 550 550 77, 550 551 44
e - post sporten@mitti.se
Sportredaktionen

sport

från Åkersberga samuraj
karateklubb och Mattias
Andersson från Åkersberga karateklubb vann
sina k
 lasser i karate-SM i
Sundsvall.
Julia vann i kumite 54kilosklassen efter att i final ha
besegrat Nathalie Lindström

från Tibble karateklubb,
Täby. Mattias Andersson
vann U21-klassen i kumite,
78 kilo och tog även brons
i seniorklassen.
Ytterligare en medalj tog
Hampus Andersson, Åkersberga karateklubb.
Han slutade trea i 70-kilosklassen för kadetter.

räddningsvägar
saknas på friends
IDROTT Friends Arena i Solna saknar räddningsvägar
för brandkår, ambulans och polis trots att det är ett arenaområde som rymmer 65 000 personer. Detta enligt
en avvikelserapport från ambulanspersonal.
I rapporten nämns att en person med hjärtstillestånd
inte kunde föras med ambulans från Friends på grund
av folkmassor och trafikkaos i samband med motorshowen Monster Jam.

VM sätter
guldkant
på tillvaron
Åkersberga IBF har
genom åren fostrat
en handfull blivande
världsmästare. Och
någon gång under de
närmaste veckorna kan
Mattias Samuelsson
blir den andre Ackersspelaren som tar dubbla
VM-guld.
Åkersberga IBF, eller Ackers som
man vill kallas, var tidigare landets största innebandyförening.
Sedan herrlaget för snart 20 år
sedan rasade ur högsta serien
har klubben varit en stabil leverantör av elitspelare.
Den mest lysande
stjärnan är Mattias
Samuelsson.
Inför
stundande VM är
han med sina
31 år och
75 landskam-

Jobbar på en
mäklarfirma
w Namn: Mattias Samuelsson.
w Ålder: 31.
w Bor: Uppsala.
w Familj: Sambon Jennifer och
sönerna Neo och Ben.
w Yrke: Marknadsassistent på
en mäklarfirma.
w Klubb: Storvreta.
w Moderklubb: Åkersberga IBF.
w Meriter: SM-guld 2010, 2011
och 2012. VM-guld 2012.

per veteran i den svenska truppen. Världsmästerskapen, som
avgörs i Göteborg, blir hans fjärde. Två gånger har han sett finsk
guldyra efter 3x20 finalminuter,
men 2012 gick finalen i Mattias
och Sveriges favör.
Den 14 december ska han fira
igen är det planerat. I så fall blir
han den andre från Åkersberga
med dubbla VM-titlar. Först med
bedriften är Jenny Gustafsson,
före detta Iksu-spelare och numera i Djurgården, som var med
och vann dam-VM 2011 och
2013.
Utöver Jenny och M
 attias har
Ackersfostrade Per Kjellgren,
Robin Mattsson, Patrik Stanley
och Emma Rothoff alla vunnit
U19-VM.
– Jag lämnade Ackers som
20-åring, det var rätt sent. Alla
mina kvalitéer är formade i Ackers – av träningarna med många
bra ungdoms- och seniorspelare
och av seriösa tränare. Då var seniorlaget inte så bra och jag var
tvungen att byta klubb för att
komma vidare, men som ungdomsklubb har Ackers alltid
varit bra, säger Mattias
och tycker att listan
över elitspelare
talar för sig
själv.

Senaste
Ackersspelarna
att nå elitserien
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w Patrik Hedström, Andreas
Samuelsson, Mattias Samuelsson, Lars Kjellgren, Kristoffer
Svensson, Per Kjellgren, Fredrik
Lindgren, Patrik Stanley, Stefan
Willén, Andreas Westerlund,
Fredrik Berg, Emma Rothoff
och Jenny Gustafsson (med
reservation för att något namn
missats).

”Ett svenskt
innebandylandslag
har alltid kravet att
vinna VM, så enkelt
är det.”
”Matte” rankas sedan flera år
bland världens tio bästa spelare,
han är back med stora offensiva
kvalitéer.
I sista SSL-omgången inför
VM-lägret gjorde Mattias ett mål
och spelade fram till två för sitt
Storvreta.
– Jag har i höst gjort få poäng i
jämförelse med tidigare år. Ändå
tycker jag mig vara bättre än någonsin. Jag vågar mer från min
backplats, utmanar och tar kloka
beslut.
Hans känsla spiller ö
 ver på optimismen inför mästerskapet.
Sedan VM-guldet 2012 har Sveriges bästa spelare haft VM på
hemmaplan som mycket stark
målbild. Och varken kraven eller interna guldmålet bekommer
Matte.
– Ett svenskt innebandylandslag har alltid kravet att vinna
VM, så enkelt är det. Vi har bästa
laget, är mycket svåra att slå och
ja, vi ska fira VM-guld i år, försäkrar Mattias Samuelsson.
l Jonny Andersson
jonny.andersson@mitti.se
tel 550 550 70

