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sport

Billy vill straffa sin
ex-klubb i finalen

Långholmen FC kan få lyfta bucklan i Stockholm cup.
I Sollentuna fick han
mest spela högerback.
Nu drömmer Långholmen FC:s spelmotor
om att sänka sin gamla
klubb i DM-finalen.
– Jag vill visa vad jag
går för, säger Billy Harkness.
Ett 30-tal supportrar flyger in från
England, före detta spelare kommer från Sveriges alla hörn och så
långt bort som i Australien kommer fans via direktsänd webb-tv
att följa Långholmen FC:s final
mot Sollentuna United i Stockholm cup i morgon onsdag. ”The
biggest game in the clubs history.”, skriver det engelskspråkiga
laget på sin hemsida.
– Det här är en stor grej för oss,
klubben har ju bara funnits sedan
2002, säger tränaren Stuart Lascelles.
Långholmen ramlade förra säsongen ur division 3. Förhoppningen var att vistelsen i division
4 endast skulle bli ettårig men en
knackig säsongsinledning grusade de planerna.
– Därför bestämde vi oss ganska
tidigt att satsa hårt på cupen. Det
har varit bra för våra spelare att
ha den att fokusera på, säger Stuart Lascelles.
Före avspark i Stockholm cup
får lag från lägre divisioner en
straffspark för varje division som
skiljer. Det innebär alltså två
straffsparkar för division 4-laget
Långholmen mot division 2-laget
Sollentuna United.
Även om Långholmenspelarna
helst pratar engelska tycks nerverna vara tyska. Laget har inte
missat en enda straff hittills i turneringen.
Lagkaptenen Billy Harkness,
31, har hittills satt fyra stycken
och kommer att lägga minst en
i finalen.
– Man är inte nervös på samma
sätt när man lägger en straff före
matchen, det är stor skillnad mot
en shoot out, säger han.
För två säsonger spelade han
i just Sollentuna.
– Det ska bli underbart att möta
dem. Jag känner deras lagkapten
och sju spelare är fortfarande kvar
i laget sedan jag var där. Jag fick
mest spela högerback och känner
att jag vill visa dem vad jag går för
som innermittfältare.
Han lämnade när han kände att
han och klubbens ambitioner inte
var desamma.
– Många spelare är 22 år och vill
spela i superettan och allsvenskan. Jag orkade inte göra samma
satsning som dem. Här är det på
en mer lagom nivå.
– Våra spelare är mer intresserade av att dricka på Southside,
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i korthet
Fäktare får
elitstipendium
Fäktning Föreningen
för fäktkonstens främjandes
(FFF) Johanna Bergdahl,
21, och Nina Westman, 22,
har båda belönats med
Riksidrottsförbundets och
Svenska spels elitidrotts
stipendium för 2011–2012.
Johanna Bergdahl vann
junior-VM förra året och
läser på juristprogrammet
vid Stockholms universitet.
Nina Westman har bland
annat tagit junior-EM-guld
i lag och läser på Folkhälsoprogrammet vid Karolinska
institutet.
Stipendierna på 40 000
kronor vardera delas i år ut
till totalt 58 olika landslagsidrottare som studerar
minst halvfart på universitet
eller annan eftergymnasial
utbildning.

SM-brons
för Hammarby
Speedway Hammarby
vände underläge 11–26
till 45–45 i bortamötet
med Indianerna i den
andra SM-semifinalen
förra tisdagen.
Men eftersom Bajen
hade ett underläge
på 14 poäng från det
första mötet på Gubbängen räckte det ändå
inte till final.
På sin hemsida
blickar klubben framåt: ”Hammarby som
till 2011 endast hade
ett par veckor på sig
att sätta ihop laget har
nu ett mycket bättre
läge för att värva
förare till Hammarby.
Nu när utgångsläget
är bättre siktar Hammarby högre än en
tredjeplats, nu går vi
för guldet!”

Värvning av unga
ska motarbetas

Billy Harkness är taggad inför finalen mot division 2-laget Sollentuna United på Grimsta IP i morgon klockan 20. Båda
Foto: Sara Flodin
finallagen är kvalificerade för spel i Svenska cupen nästa år.
haha, säger Stuart Lascelles.
Oavsett hur det går på onsdag
har klubben genom finalplatsen
säkrat spel i Svenska cupen nästa
år.
– Nu när vi inte gick upp i trean är det bra att ha det att se fram
emot nästa år.
Han har kollat in Sollentunas
”weakness” men vet att Långholmen måste jobba hårt för att ha en
chans.
– Vi siktar på att sätta våra straffar, men det blir tufft ändå. De
spelar bra och har många unga

spelare som orkar springa hela
matchen. Men vi kan inte backa
hem och spela defensivt, vi måste
försöka spela vårt spel.
– Om vi vinner kanske vi kan få
mer än en öl efter matchen? säger
Billy Harkness.
– Ja, vi har ju ingen ungdomssektion så det blir nog en fest för
spelarna också om vi vinner, säger
Stuart Lascelles.
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w Vägen till final
w Långholmen slog Bollstanäs
SK i första omgången med 5–1.
w Åttondelsfinalen mot Enskede
IK gick till straffläggning och
Långholmen vann med 9–7.
w Solnalaget Råsunda stod för
motståndet i kvartsfinalen och
Långholmen vann med 4–2.
w Samma resultat blev det i semifinalen mot Svensk Syrianska.

FOTBOLL Aktiva värvningar
av spelare upp till 14 års
ålder ska motarbetas. Det
beslutades vid Stockholms
fotbollförbunds årsmöte.
– Många unga spelare
mår inte bra av att ryckas
upp ur sin hemmiljö, säger
Helena Rydh Norin på
fotbollförbundet. De kanske
kommer till en större klubb
där de efter ett tag inte platsar. Vart ska de ta vägen då?
Övergångar som sker på
spelarens initiativ omfattas inte. I dagsläget finns
inga beslut om sanktioner
mot klubbar som fortsätter
med aktiva och uppsökande
värvningar.

