
Träningscup 2013
1000	 Munkedals	IF	–	Göta	BK
1100	 IK	Kongahälla	–	Stenungsunds	IF	A
1200	 IK	Kongahälla	-	Munkedals	IF

1300	 Stenungsunds	IF	A	–	Göta	BK
1400	 Stenungsunds	IF	A	–	Munkedals	IF
1500	 Göta	BK	-	IK	Kongahälla

Lördag	
2	februari

Herrfotboll på SIF Gården

900	 Guldhedens	IF	–	Stenungsunds	IF
950	 Smögens	IF	–	Sandarna	BK
1040	 IS	Halmia	–	Guldhedens	IF
1130	 Stenungsunds	IF	–	Smögens	IF
1220	 Sandarna	BK	–	IS	Halmia

1320	 Guldhedens	IF	–	Smögens	IF
1410	 IS	Halmia	–	Stenungsunds	IF
1500	 Sandarna	BK	–	Guldhedens	IF
1550	 Smögens	IF	–	IS	Halmia
1640	 Stenungsunds	IF	–	Sandarna	BK

Söndag	
3	februari

Damfotboll på SIF Gården
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Starten går för Tjörn Triathlon vid Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på västra Tjörn.
 arkivfoto

Fakta
Tenson Tjörn 
Triathlon

■■ tävlingen genomförs 
den 31 augusti-2 sep-
tember i Skärhamn samt 
huvudsakligen på västra 
tjörn. 

■■ Ett flertal tävlingar 
 avgörs, däribland SM,  
kids race och tävling för 
funktionshindrade. 

■■ i triathlon tävlar man  
i tre grenar: simning, 
cykling och löpning.  
Den olympiska distansen 
ligger på 1 500 meter  
simning, 40 kilometer 
cykling och tio kilometer 
löpning.

Seriefinal 
för SHk
Med mer än halva 
 serien spelad stundar 
det på fredag kväll 
seriefinal för Stenung-
sunds HK:s damer. 

Laget leder just nu divi-
sion 4 Göteborg damer tre 
poäng före AHK -09 från 
Alingsås. 

Start kl 20.45
Det är just till ”potatis-
stan” och Nolhagahallen 
som de rödklädda beger  
sig för att spela en match 
som inte startar förrän kl 
20.45.

– Vinner vi den match-
en så ser det väldigt bra  
ut, säger Anders Blom- 
quist, tränare för SHK:s 
 damer, om det rådande 
 tabelläget.

Ni har bara förlorat en 
match av tio spelade?
– Ja, det var mot Backa-

Brunnsbo i premiären (9-
15). Därefter har vi vunnit 
nio matcher i rad, säger 
 Anders där en av seger-
matcherna var mot just 
AHK -09 hemma och det 
med hela 28-17.

Några speciella förbere-
delser?
– Nej, vi kör igenom det 

som vi brukar göra på trä-
ningarna. Då är det ingen 
som ska kunna rubba oss.

Bättre lag 
SHK:s damer fick inför 
säsongen 2011/12 en gra-
tisplats i division tre, en 
chans man valde att utnytt-
ja. Men det slutade med att 
laget åkte ur trean.

Efter diverse föränd-
ringar – bland annat tog 
man bort juniorlaget (som  
Anders basade för) och  
flyttade upp spelare till  
a-laget – har det vänt för  
laget.

Är du trygg med att kla-
ra steget upp till trean 
om laget vinner serien?
– Ja, ja! Får vi behålla 

de spelare vi har nu, så får 
vi eventuellt några nya till 
nästa säsong. Då kommer vi 
att bli ett bra lag även nästa 
säsong, menar Anders.

Stannar gärna
Han gör för övrigt sin för-
sta säsong som huvudan-
svarig för damlaget men 
stannar gärna kvar om alla 
parter vill det.

ToNy BAlogH
0303–72 82 16

tony.balogh@sttidningen.se

Bra säsongsstart   för Rogestedt
att jag plockade tre place-
ringar och var tvåa i mål.

Han var själv ”mycket 
nöjd” med sin fysiska form 
och uppladdningen inför 
loppet.

– Jag kände mig väldigt 
motiverad och taggad på att 
springa. Det som saknas är 
helt enkelt lite fler lopp och 
ett och annat snabbt pass 
för att få den där överväx-

eln som behövs, förklarar 
Johan.

– Jag har inget bra tryck 
på första varvet vilket gör att 
jag tappar många placering-
ar. Svårt att ta ikapp dessa 
 inomhus då de tajta kurvor-
na och korta rakorna gör det 
mycket svårare än utomhus.

Helgtävling 
Johan reste hem till Sverige 

under onsdagen för att för-
bereda sig inför nästa lopp 
som är nu på lördag den 2 
februari i Göteborg.

– Det är inte samma kva-
litet på motståndet men för-
hoppningsvis ännu lite bätt-
re form för mig. Då ska jag 
fixa EM-gränsen!

ToNy BAlogH
tony.balogh@sttidningen.se

Johan Rogestedt gjorde ett 
bra sistavarv.  foto: arkiv

da som tävlar. Men jag tyck-
er samtidigt att det är viktigt 
att man växer successivt. 

lisas mamma Kerstin 
kommer till sommaren 

men kommer lisa själv?
– Det hoppas vi ju! Det 

finns inget konkret men det 
är inte alls omöjligt. Men det 
finns många tävlingar och 

hon har nog ett ganska tajt 
schema.

ToNy BAlogH
tony.balogh@sttidningen.se

Stingers VS  Uddevalla
Söndag 3 februari kl 17.00

Norumsborgs ishall
För mer info: www.laget.se/stenungsund.hf

vVi spelar för seger, kValspel och ny ishall

vfri entré

Matchen sponsrad av bl.a:

Stenungsund

Stenungsund
Kungsmässan
Kungsbacka


