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Gott om folk – inga mål

Seger för Håkan i vårfinalen
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Håkan Persson klarade tio av 13 frågor. Nu väntar en
resa till VM-kvalet mellan Sverige och Bulgarien.

Hela 226 åskådare såg Ilsbo och Delsbo spela 0–0 i våravslutningen.
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äcka nollan i lördagens hemmamatch mot Delsbo. Men den stora 
ta på målen. Foto: Klas Örnklint
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TEBORG Med tålamod som
tik manövrerade Assyriska ut
cken med 2–0 på bortaplan i

ndagens allsvenska möte – och
rmed lämnade man över sista-
tsen i tabellen till Gif Sunds-

ll.
ffensiva Häcken skapade inte

 målchans på hela matchen.
Vi visste att Häcken haft ett

bigt program på slutet med
tch i veckan mot Malmö bland

nat. Det utnyttjade vi genom
 hålla i bollen och vara tålmo-
a, förklarade tränaren José
rais.
abba Samura slog in 1–0 i

:e minuten och därefter tog
sterna över totalt och var nära
 utöka ledningen på tilläggstid
 halvleken.
 63:e minuten avgjorde Stefan
tan matchen när han från vän-
rkanten, strax utanför hörnet
 straffområdet lobbsköt in 2–0 i
rtre gaveln bakom en passiv
ristoffer Källqvist i målet.

ssyriska lämnade i och med
ern över sista platsen till Gif

ndsvall som tar emot Djurgår-
n nästa måndag.
erker Edgren
T

amerna tar
lats i hockey-
rbundet
LLNÄS Från och med detta ar-
tsår ingår, för första gången i
lsinglands Ishockeyförbunds
toria, två kvinnliga represen-
ter i styrelsen för Hälsing-
ds Ishockeyförbund.
e två är Inger Florentin, Bjur-

er och Monica Bylund, Igge-
nd.

id förbundets årmöte i Boll-
s blev Jan Amnow omvald som

förande.
tyrelsen i övrigt (två år): Kjell

stberg, Bollnäs, Inger Floren-
, Bjuråker, Monica Bylund, Ig-

sund och Gunnar Lagerström,
llnäs.
edamöter med ett år kvar av
ndatperioden: Karl Erik
nck, Alfta, Leif Nilsson, Söder-

mn, Kjell Karlsson, Örbyhus
h Lars Åke Jonsson, Alfta.

une Landin, Lindefallet, av-
kades efter 15 år i förbunds-
relsen samt utnämndes till

dersledamot i förbundet.
BO – Varför gör dom inga mål,
mma? undrade en tvååring

er en av sitt livs första fotbolls-
tcher.
et undrade säkert de övriga

5 runt Ilsbo IP också efter att ha
t Ilsbo och Delsbo spela 0–0 i
dagens match i hälsingeall-
nskan.
varet fanns i serietabellen:

da lagen hade inför vårsäsong-
s sista match släppt in åtta mål
 tio matcher, i snitt färre än ett
l per match.
Två stabila lag som tog ut var-

dra, medgav Peter Mickelsson,
lsbos tränare.
edan lade han till:
Surt att vi inte kunde vinna

t här, vi var det bättre laget.
å så vara, men inte under de

sta 45 minutrarna. Då stod Ils-
 och Delsbo som två tungvikta-
och kände på varandra. Ett till
es ofarligt långskott i 21:a mi-

ten var närmast att spräcka
llan. Bollen studsade till just
mför hemmamålvakten Niclas
sson som fick ta hjälp av en
lpe för att freda målet.

a större prov
bo kom ofta fram på högerkan-

, men aldrig med sådan kraft
 det mycket stabila Delsboför-
ret sattes på några större prov.
aktum är att ett säkrare och
nare division 4-försvar är
rfunnet. Per Nordin är rena

lium för den unga Delsboelvan.
n sprider ett lugn och dirigerar
a medspelare på bästa sätt.
 andra halvlek fick han och
lsboförsvaret mindre att göra,
 gästerna flyttade fram spelet.
 vara att Ilsbo vaskade fram en

h annan kontring, men det
ndes ändå aldrig riktigt farligt.

en bästa chansen att avgöra
 Delsbo hade Niklas Sundberg

 hade en "hel evighet" på sig
 ställa in siktet och knorra in
0, men bommade i 70:e minu-
.

ackspärrsfotboll”
kert spelade den tilltagande
rmen Niklas koncentration ett
ratt. Sista kvarten började den
rligt värmande sommarsolen –
bodagen till ära – göra spelarna

ra. Därför ger vi sista kvarten
itet "nackspärrsfotboll".

– Visst hade vi ambitionen att
ta tre poäng, men som matchen
gestaltade sig är jag nöjd, sa Ilsbo-
tränaren Anders Åhlström efter
att den utmärkte domaren Dan
Bergh, just låtit pipan ljuda en
sista gång.

Bra i hemmalaget Christoffer
Thörnlund och Niclas Klarin,
medan nämnde Per Nordin, To-
mas Gill och Linus Bäckström får
stjärnor i kanten i Delsbo.

Domare: Dan Bergh, Söder-
hamn.

Klas Örnklint
0650-355 70
klas.ornklint@ht.se

Ilsbo är framme och försöker spr
publiken – 226 åskådare – blev blås

Det var mycket folk på Ilsbo IP i
lördags, och alla verkade trivas
trots att målen i matchen ute-
blev.
DIKSVALL Det blev Håkan
rsson, Hudiksvall, som tog hem
rfinalen av HT-tipset. Håkan
de flest rätt på den tipsrad som
alisterna hade att fundera över
rdags.
inaltipset var uppdelat så att

a frågor var allmänna fotbolls-
gor, och fem rörde matchen
llan ABK och Sandvikens AIK.

kan Persson kopplade greppet
an efter de första åtta frågorna

r han hade sex rätt.
Ändå borde jag ha kunnat

siliens första målskytt i ons-
gs, kommenterade Håkan en
 de frågor han svarade fel på.

ven de som handlade om
tchen klarade han bäst och se-

rn blev odiskutabel.
Jag har sett några landskam-

r i mitt liv, men det var så länge
an senast att jag inte ens

nns vilken det var, sa Håkan

med anledning av finalpriset – en
resa till VM-kvalmatchen mellan
Sverige och Bulgarien i septem-
ber.

De övriga finalisterna, Mats
Ljung, Hassela, Lars och Marian-
ne Nilsson, Harmånger, och Inge-
la Olsson, Bjuråker fick den här
gången nöja sig med tröstpriser.

Fem nya omgångar av HT-tip-
set väntar under höstomgången.

Christer Stridh
0650-355 73
christer.stridh@ht.se

De fem finalisterna i HT-tipsets
vårfinal, Lars Nilsson, Mats
Ljung, Håkan Persson (vinnare),
Marianne Nilsson och Ingela
Olsson tillsammans med HT:s af-
färschef Tony Bergström (trea
från vänster).

Foto: Malin Pahlm


