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i korthet
TFF:s bortaseger
en märklig historia
FOTBOLL Fyra omgångar
återstår av damallsvenskan.
Tyresö FF är med i guldracet
på sin andraplats, tre poäng
efter ledande LdB Malmö.
Då två lagen möttes i Malmö i lördags. Tyresö vann med
5–3 i en match som beskrivs
som en av de märkligaste
någonsin i allsvenskan. TFF:s
mittfältare Elin Ekblom Bak
kan bara instämma.
– Jag har upplevt mycket,
men det här var något alldeles
extra. Matchen hade allt.
Bland annat många mål,
dramatik och inte mindre än
tre utvisningar som samtliga
drabbade Malmö.
– Om vi hade åkt på dem
hade vi kanske tyckt att det
var för tufft av domaren. Men
hon dömde faktiskt efter
regelboken.
TFF har kvar att möta Jitex
(hemma), Piteå (borta), KIF
Örebro (borta) och Kopparbergs/Göteborg (hemma),

När Linus Lundqvist gasar för fullt kommer hans gokart upp i cirka 85 kilometer i timmen.
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Linus vill alltid vara
snabbast över linjen
Gokartesset Linus Lundqvist, 12, blev mästare igen.
Linus Lundqvist är redan
mellansvensk mästare i
gokart, trots att en deltävling återstår.
– Drömmen är att någon upptäcker mig så
att jag får köra formel 1
i framtiden, säger den
12-årige Tyresökillen.
Linus Lundqvist hörs innan han
syns. Man sitter ju lågt i en gocart, och 95-kubiksmotorn skriker högt och ettrigt. Han kör varv
efter varv på banan i Järfälla. Till
slut är Linus nöjd och rullar sakta
av till väntande bonuspappan och
mekanikern Benny Hanner.
– Vi har bytt kolv och kört in motorn inför finalen, säger Benny.
Fast egentligen hade det inte
behövts. 12-årige Linus Lundqvist
från Tyresö strand är redan mästare innan helgens avslutande omgång i Järfälla i MKR-serien (Mellansvenska karting race-serien).
Sverige är uppdelat i tre serier:
nord, mellan och syd.
– Visst har jag vunnit, men det

w Lewis Hamilton är idolen
w Namn: Linus Lundqvist.
w Ålder: 12 år.
w Bor: Villa i Tyresö strand med
mamma Annika, bonuspappa
Benny och papegojan Jako.
w Aktuell: Nybliven mellansvensk
mästare i gokart.
w Pluggar: Strandskolan, går i
årskurs 6.

är ändå alltid kul att köra och fajtas, säger Linus.
Förra säsongen vann  han MKRserien i klassen formel micro. Nu
har han klivit upp en klass, och
blev alltså mästare även i formel
mini i tuff konkurrens med 60 förare.
Linus Lundqvists framgångar
bakom ratten har uppmärksammats, och nu har han fått en inbjudan till stortävlingen Rok cup
international i italienska Garda i
mitten av oktober. Italien är landet där gokart-sporten är som allra störst. Där tävlar Linus i juniorklassen och byter till en mer potent
motor.

w Idol: Lewis
Hamilton,
engelsk världsstjärna i formel
1-racing.
w Annan sport:
Fotboll. Linus är
målvakt i Tyresö
FF:s p99-lag.

– Det sägs att det är mycket tuffare att tävla i Italien. Själv kör
jag mjukt och snällt. Man ska inte
köra på motståndarna, det gynnar
ingen.
Det kan säkert ändå gå bra för Linus, en talang som verkligen älskar sin sport.
– Jag har alltid varit intresserad
av bilar. Först hade jag leksaksbilar, och jag började köra kart för
fyra år sedan.
Mamma Annika är alltid med
när Linus tränar eller tävlar. Hon
kallar sig allt-i-allo och hjälper till
med det mesta.
Hon minns så väl hur frälst sonen blev när han i 4-årsåldern fick

köra alldeles själv för första gången.
– Det var små elbilar och man
stoppade in ett tiokronorsmynt för
att bilen skulle starta. Till slut fick
jag slut på tior, och då grät Linus,
minns hon.
Det blir mycket bilåkning för Linus, inte bara i karten. Det finns
inga banor i närheten av Tyresö.
De enda i distriktet finns i Järfälla och Södertälje. Linus tävlar för
Södertälje KRC.
– Det kan vara tråkigt att resa.
Jag brukar läsa serietidningar eller deckare för unga.
Det finns få genvägar till framgång. Linus Lundqvist är beredd
att ge mycket för att lyckas högt
upp i racingklasserna.
– Min dröm är att bli upptäckt
och få chansen att köra formel 1.
Linus hoppas i så fall få ta med
sig sitt favoritnummer 76.
– Jag har alltid haft 76. Michael
Schumacher (tysk som vunnit sju
VM i formel 1) hade det när han
körde gokart.
l Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

Royal crowns i två
SM-semifinaler
AMERIKANSK FOTBOLL Tyresö
royal crowns har två lag i SMsemifinal. På lördag spelar U19laget hemma mot Carlstad
crusaders. Dagen därpå är det
dags för ny match på Tyresövallen då seniorlaget tar sig an
Stockholm mean machines.
Royal crowns är favorit i
herrmatchen. Laget slutade på
andraplats i superserien. I sista
omgången i lördags vann
Tyresö hemma mot dittills obesegrade Carlstad med 21–12.
– Även om resultatet inte
hade någon betydelse är det
bra för vårt självförtroende,
säger coachen Leo Billgren.
I den andra semifinalen
möts Carlstad och Örebro.
SM-finalen avgörs i Uppsala
den 24 september.

Tyrolds tjejer
cupsegrare
HANDBOLL Den stora
turneringen Stockholm
handboll cup avgjordes
i helgen i Nacka och
Lidingö. I flickor födda
1998 vann HK Tyrold Afinalen mot Skuru med
10–7. Tyresö IF:s killar
födda -01 föll i A-finalen
mot Skuru med 6–9.

Bollmora Bois illa
ute efter ny förlust
FOTBOLL Bollmora Bois ligger
illa till i division 5 mellersta.
Laget är nästjumbo efter fredagens 0–1-förlust borta mot
Atletico Nacka. I samma serie
spelade Hanvikens SK:s herrar
2–2 hemma mot Olympiacos i
söndags, och har fortfarande
häng på andraplatsen.

