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Rekord av Ekelund 
– bäst i världen
STOCKHOLM
Ännu en rekordtid av 
sprintern Irene Eke-
lund, 16.

Men något VM blir det 
inte i augusti.

– Jag har redan tackat 
nej, säger hon.
FRIIDROTT. På torsdagen kom 
Irene Ekelund femma på 
100 metersfinalen i ung-
doms-VM i ukrainska Do-
netsk.

14 timmar senare var hon 
tillbaka på friidrottsbanan 
– och tog revansch genom 
att sätta rekord.

I försöken på 200 meter 
slog Ekelund till med 23,02 
– snabbast i världen i år 
bland ungdomar, 16 hund-
radelar före Ariana Wash-
ingtons lopp i maj. Ett lopp 
som amerikanskan hade 
+1,8 meter per sekund med-
vind i. Jämfört med Eke-
lund som hade motvind 
-0,7.

– Det var väldigt avslapp-
nat och bra så det kändes 
skönt, säger hon.

Förvånad
Ekelund stannade av mot 
slutet och var därför förvå-
nad när hon passerade mål-
linjen på topptiden.

–  Trodde jag skulle 

springa på 23,50. Men det 
gick lite snabbare än så, 
konstaterar den 16-åriga 
sprintern.

23,02 var den överlägset 
snabbaste tiden i försö-
ken, drygt en halv sekund 
före närmaste konkur-
rent. Tiden placerar henne 
dessutom som nummer 15 
genom tiderna bland ung-
domar på distansen.

Nej till VM
Efter GP-tävlingen i Sollen-
tuna i juni sade Ekelund till 
TT att hon inte var ”så jätte-
taggad på Moskva”. Ett be-
slut som hon står fast vid.

– Jag har redan tackat nej, 
berättar hon.

I stället siktar hon in sig 
på lördagens semifinal och 
söndagens final.

Där har hon chansen att 
slå Linda Haglunds svenska 
rekord från 1979.

–  Jag vet inte vad det är 
på, säger Irene Ekelund.

Det är två tiondelar upp. 
Hon sprang på 22,82.

–  Jaha, det får komma 
som det kommer. Klarar jag 
det är det väl kul.

Kan du ta det redan i det 
här mästerskapet?

–  Ingen aning. Det mär-
ker vi. (TT)

Per Magnusson

Irene Ekelund slog i går årsbästa för juniorer på 200 meter. 
Bilden är från tidigare i somras då hon vann 100 meter 
under Sollentuna GP. Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX

FAKTA: Filippa Curmark
FILIPPA CURMARK, 18, INLEDDE 

SIN KARRIÄR I ETT POJKLAG 
I EKHAGENS IF. Men som 
15-åring gick hon vidare till 
Husqvarna FF och tog snabbt 
en plats i a-laget. För snart 
ett år sedan lämnade Filippa 
bygden för att söka lyckan i 
elitettan-laget IFK Kalmar.

”Ingen som riktigt satsar”
Curmark och Uthas lämnade Jönköping för elitsatsning

JÖNKÖPING
Filippa Curmark och Mika-
ela Uthas inledde sina fot-
bollskarriärer i två olika 
lokala klubbar.

Men har båda flyttat för 
att satsa allt mot eliten.

Ett elitlag i Jönköping 
tror de kan skapas - på oli-
ka sätt.

FOTBOLL. Varför har inte Jön-
köping något elitlag?

– Jag tror det beror på att vi 
har två har lag som spelar i 
samma division. Det är ingen 
som riktigt satsar, säger Fi-
lippa Curmark.

– Damfotbollen i Jönköping 
är egentligen väldigt bra, man 
får ofta fram många bra spe-
lare och talanger. Men det 
finns inte direkt någon som 
kan ta hand om dessa talanger. 
Så därför lämnar de stan för 
att kunna fortsätta sin utveck-
ling, säger Mikaela Uthas.

Med erfarenheter från 
klubbar högre upp i serie-

systemet, vad är den största 
skillnaden från klubbarna 
här?

– I Kalmar är det naturligt 
att tjejerna kommer till IFK 
eftersom det alltid har varit 
en damförening. I IFK märker 
man att det är en elitförening 
på många sätt. De strävar efter 
att vara professionella i alla lä-
gen och de satsar verkligen på 
fotbollen, säger Filippa.

– Just att det bara är damer 
i Kalmar gör att all uppmärk-
samhet går dit. 

Skillnad i träningsdos
–  Jitex är en förening som hela 
tiden gör allt för att vi ska vara 
kvar i allsvenskan och lyckas. 
Den största skillnaden mellan 
klubbarna är träningsdosen, 
hårdare och tuffare träningar. 
Men framför allt vinnarskal-
larna, man kan inte ens för-
lora på träningen för det är 
som liv och död, säger Mikaela.

Vad skulle krävas för att 
skapa ett elitlag?

– Jag tror på att två lag skulle 
gå ihop, om man slog ihop 

klubbarna och skapade en 
klubb som bara fokuserade på 
damer. Finns det ett bra lag gör 
det att talanger vill spela där. 
När det bara är damer i en för-
ening gör det att all uppmärk-
samhet går dit, säger Filippa.

Behövs resurser
– Det finns flera saker som fat-
tas för att man ska kunna eta-
blera sig i en högre serie. Det 
behövs resurser och ekono-
misk stöttning för att lyckas. 

Spelare och tränare finns för 
att kunna spela högre upp i 
seriesystemet men jag tror att 
det är det runt om som saknas, 
säger Mikaela.

FAKTA: Mikaela Uthas
MIKAELA UTHAS, 21, BÖRJADE 

SPELA FOTBOLL I BANKERYD 
OCH MED KILLAR I SAMMA 
ÅLDER. Efter några år bytte 
Mikaela moderklubben mot 
Mariebo och spelade snabbt 
sig till en plats i a-laget. Inför 
säsongen 2012 gick resan 
vidare till Dalsjöfors och efter 
att klubben gick i konkurs 
hamnade Mikaela i sin nuvarande klubb – allsvenska Jitex Jönköpings-Posten onsdagen 10 juli.

En bortglömd elitklubb
IFK Jönköping spelade flera år i näst högsta serien
JÖNKÖPING
1989 bildades IFK Jönkö-
ping. En klubb som endast 
sysslade med damfotboll.

2013 och fotbolls-EM för 
damer drar igång i Sveri-
ge. I den svenska truppen 
finns inte en enda spelare 
från Jönköping.

Det behövs förebilder i damfotbollen
JÖNKÖPING
Förebilder är livsviktigt för att 
ungdomar ska vilja spela fotboll.

När jag var aktiv fanns ett  
a-lag med spelare som var några 
år äldre än mig och som kommit 
en bra bit i sin karriär.

Men ingen som blev en före-
bild. Varför var det så?

FOTBOLL. Under tio år som fotbollspe-
lare hade inte jag en enda kvinnlig 
förebild. I stället var det spanjoren 
Carles Puyol i FC Barcelona som in-
spirerade mig.

Drömmar är bränslet som får unga 
fotbollspelare att gå till träningen. 
Jag kan tänka mig att flera unga, 
manliga, spelare i bygden ser Brani-

mir Hrgotas resa och önskar att en 
dag får göra densamma. Som inspi-
ratör har ”Branne” gjort mycket för 
Jönköpings yngre generation. Inte 
bara för spelarna i J-Södras organi-
sation, utan även för andra lokala 
klubbar.

 
SJÄLVKLART ÄR DET så att fram-
gång föder framgång. När Jönkö-
pingsfotbollen har sin första kvinn-
liga spelare av ”Brannes” kaliber 
kommer det att ge ringar på vattnet.

Men finns det något som kan gö-
ras i väntan på att de goda cirklarna 
kommer igång för den lokala dam-
fotbollen?

Jag tror att det behövs ett medve-
tet arbete för att främja både bredd 
och elit. Samarbete och en strategisk 
tanke inför framtiden är viktig.

Medias roll är också viktig, alla (in-
klusive Jönköpings-Posten) kan nog 
bli bättre här.

Jag tror också att klubbarna be-
höver lyfta tjejerna inom fotbollen. 
Klubbar med damlag högt upp i 
seriesystemet borde skylta med det 
mer.

Ett exempel är Mariebo IK:s hem-
sida. Där är det första man möts 
av ett bildspel, ett bildspel som vid 
varje första syn pryds av en bild på 
herrlaget. Ett herrlag som spelar i 

division 4 Elit. Klubben borde skryta 
om sitt damlag som faktiskt ligger i 
tredje högsta serien. I Sverige.

FÖREBILDER FÅR DE yngre spelarna 
att drömma om något och det i sin 
tur ger både bredd och elit. Har vi 
det, har vi något att vara stolta över.

Och den yngre generationen 
kvinnliga fotbollsspelare får någon 
att se upp till, någon som inte heter 
Carles Puyol och är spanjor.

INLÄGGET

ALICE BERNTSSON
alice.berntsson@jonkopingsposten.se

Klubbar med damlag högt 
upp i seriesystemet borde 
skylta med det mer.

(värde upp till 11.400 kr)
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Tränarna. Siktet inställt – Jönköping ska ha ett elitlag
JÖNKÖPING
Två damlag i samma divi-
sion men med samma vi-
sion.

Om några år vill de se ett 
elitlag i Jönköping.

Tränarna Madelen Som-
mesjö och Roald Carlstedt 
är konkurrenter på plan, 
men jobbar på samma mål 
vid sidan av. 

 – Jag är övertygad om 
att Jönköping kommer ha 
ett elitlag, säger Roald.
FOTBOLL. Husqvarnas och 
Mariebos damer har sedan 

2007 kämpat mot varandra i 
samma serie, först i gamla di-
vision 2 och nu i den nya et-
tan. Resultatmässigt har det 
skiftat mellan åren, i vissa fall 
har HFF varit i topp, andra Ma-
riebo.

För knappt två år sedan dök 
diskussionen om att slå sam-
man klubbarna upp. Men det 
är ingen klar lösning enligt 
två representanter från klub-
barna.

– Det är inte alltid så enkelt 
att lösa ett samarbete med an-
dra klubbar. Om man till ex-
empel skulle slussa talanger 
och de som vill satsa till en 
klubb måste de som inte vill 

det någon annanstans. Man 
måste ge tillbaka något till de 
andra med och se vad man kan 
göra för de olika föreningarna, 
säger Roald Carlstedt, tränare 
i Mariebo.

– Varje år har det blivit något 
mittemellan, ibland går det 
bättre för Mariebo och ibland 
för HFF. Sen blir vissa spelare 
plockade härifrån just för att 
de vill nå ett elitlag och då blir 
Jönköping någon slags grund 
för att komma dit, säger Ma-
delen Sommesjö, assisterande 
tränare i Husqvarna FF.

Det är Mariebo eller Hus-
qvarna som för tillfället är de 
två lag som inom de närmaste 

åren kan bli ett elitlag lokalt. 
Men för att bli det krävs stora 
förändringar när det gäller or-
ganisation.

Mycket måste fungera
– För att ha ett elitlag gäl-
ler det att ha en organisation 
runtomkring. Det handlar om 
att man måste människor 
som ställer upp, förutom trä-
nare, materialare och lagle-
dare. Har man de personerna 
kan spelarna fokusera på fot-
bollen, säger Madelen.

– Det är flera saker som 
måste fungera. Spelare, or-
ganisation och ekonomiskt. 
Det är väl med spelarmateria-

let som vi har kommit längst 
med, men vi måste utveckla 
de andra två för att klara av ett 
sånt steg. De klubbar som nu 
inte har klarat det och fått gå 
ner i division 3 är en väckar-
klocka för att se vad som krävs, 
säger Roald.

Men det kommer bli ett 
elitlag i Jönköping om några 
år?

– Jag tror inte det är omöj-
ligt att vi kommer ha ett elit-
lag om några år. Och om man 
tittar på de som är på elitläger 
nu finns det flera spelare som 
mycket möjligt kan bli något 
om några år. Men då ska de 
inte välja jobb före satsning.

– Man måste ha en bra år-
gång kryddat med spelare uti-
från. Det finns väldigt bra spe-
lare i bygden, det vet jag, men 
det svåra är att se till att be-
hålla dem här, säger Madelen.

– För oss är målet elitettan, 
men det är bara inte tidssatt. 
Jag är övertygad om att det 
kommer finnas ett elitlag, sä-
ger Roald Carlstedt.

Det är en lång väg kvar 
för att Jönköping ska ha ett 
kvinnligt elitlag. Men kan-
ske är det så att det viktigaste 
- och första - i alla fall finns: 
Viljan.

Alice Berntsson
alice.berntsson@jonkopingsposten.se

Svensk svit ska växa mot Finland
GÖTEBORG
Tio landskamper utan för-
lust.

Mycket talar för att den 
sviten förlängs när Sveri-
ge som skyhöga favoriter 
möter Finland i EM.
FOTBOLL.  – Det var kanske lite 
nervöst mot Danmark. Men 
jag tror att det kommer släppa 
när vi känner att vi är inne i 
mästerskapet, säger 32-åriga 
mittbacken Charlotte Roh-
lin inför lördagens match på 
Gamla Ullevi.

Hon är en av fotbollslands-
lagets många rutinerade EM-
svenskor som har varit med 
förr.

I EM 2009. När Sveriges tur-
nering inleddes övertygande, 
men slutade med fiasko.

I VM 2011. När Sveriges tur-
nering inleddes trevande, 
men slutade med succé.

Med andra ord krävs ingen 
lång tillbakablick i landslags-
historien för att inse att insat-
sen i öppningsmatchen inte 
behöver säga särskilt mycket 
om hur allting slutar.

Lägger man den tveksamma 
premiärprestationen och de 
brända straffarna åt sidan 
finns också en del positivt att 
bygga vidare på efter 1–1 mot 
Danmark.

Obesegrade
Som att inget lag trots allt har 
lyckats besegra Sverige under 
90 minuter sedan Pia Sund-
hage tog över som förbunds-
kapten.

Som att Sverige har lyckats 
resa sig från ett tidigt bak-
längesmål i tre av de senaste 
landskamperna.

– Det är jättestarkt. Det vi-
sar på en stark moral i grup-
pen och vinnarskalle att vi 
kommer tillbaka, även fast vi 
kommer i underläge både mot 
England och Danmark. Vi är 
en stark grupp och vi vill otro-
ligt mycket, och ger oss inte i 

första taget, säger Charlotte 
Rohlin.

Finland fick med sig en 
poäng från premiären mot 
Italien – ett resultat för fin-
ländskorna att vara tack-
samma över. Laget mäktade 

inte med ett enda avslut på 
mål i 0–0-matchen.

”Hårt jobbande lag”
– Det var ganska länge sedan 
jag spelade mot dem. Det är 
ett hårt jobbande lag och nu 

har ju Annica Sjölund kom-
mit tillbaka på topp, det är en 
stor och stark forward och en 
av de spelare vi får se upp med 
naturligtvis, säger Rohlin.

Finland nådde semifinal i 
EM 2005, ett mästerskap där 

laget spelade 0–0 mot Sverige 
i gruppspelet. Årets finländska 
landslag är inte lika namn-
kunnigt, och om Sverige kan 
prestera bättre än mot Dan-
mark talar det mesta för tre 
blågula poäng.

Det skulle innebära ett 
svenskt jättekliv mot kvarts-
final.

Och att den förlustfria svi-
ten fortsätter att växa. (TT)

Carl Göransson

Matchguide: 
Finland–Sverige
GÖTEBORG
Vad: Fotbolls-EM, grupp A.

Var: Gamla Ullevi, Göte-
borg.

När: 20.30, lördag.
Tv/radio: TV4/P4 Radio-

sporten.
Startelvan: Antonia Gö-

ransson var riktigt bra i 
genrepet, men desto sva-
gare i premiären där hon 
byttes ut tidigt. Om hon får 
förnyat förtroende är ett av 
frågetecknen när det gäller 
Pia Sundhages laguttag-
ning.

Mot kvartsfinal: En 
svensk seger skulle betyda 
ett stort steg mot kvartsfi-
nal – men samtidigt ingen 
garanti för avancemang. Ef-
ter de två oavgjorda match-
erna i premiären kan alla 
lag i gruppen teoretiskt sett 
hamna på fyra poäng när 
den är färdigspelad.

Övriga matcher: Italien–
Danmark, 18.00, Örjans vall, 
Halmstad.

Preliminära startelvor:
Sverige (4–4–2): 1 Kristin 

Hammarström – 18 Jessica 
Samuelsson, 5 Nilla Fischer, 
2 Charlotte Rohlin, 6 Sara 
Thunebro – 14 Josefine 

Öqvist, 20 Marie Hammar-
ström, 16 Caroline Seger, 11 
Antonia Göransson – 9 Ko-
sovare Asllani, 8 Lotta Sche-
lin.

Avbytare: 12 Hedvig Lin-
dahl (mv), 21 Sofia Lund-
gren (mv), 3 Stina Seger-
ström, 4 Amanda Ilestedt, 
7 Lisa Dahlkvist, 10 Sofia 
Jakobsson, 13 Emmelie 
Konradsson, 15 Therese 
Sjögran, 16 Lina Nilsson, 19 
Elin Magnusson, 20 Olivia 
Schough, 23 Jenny Hjohl-
man.

Finland (4–4–2): 23 Tinja-
Riikka Korpela – 3 Tuija 
Hyyrynen, 16 Anna Wes-
terlund, 6 Laura Kivistö, 4 
Susanna Lehtinen – 9 Ma-
rianna Tolvanen, 11 Nora 
Heroum, 7 Annika Kukko-
nen, 10 Emmi Alanen – 20 
Annica Sjölund, 14 Sanna 
Talonen.

Avbytare: 1 Minna Meri-
luoto (mv), 12 Siiri Välimaa 
(mv), 2 Nea-Stina Lilje-
dahlm, 5 Tiina Saario, 8 Ka-
tri Nokso-Koivisto, 13 Heidi 
Kivelä, 15 Leena Puranen, 17 
Jaana Lyytikäinen, 18 Na-
talia Kuikka, 19 Henni Ma-
linen, 21 Ella Vanhanen, 22 
Pirjo Leppikangas. (TT)

Blir det segerjubel? I dag möter Sverige Finland i andra gruppspelsmatchen i EM. Nilla Fischer, nummer 5, gjorde Sveriges mål.  Foto: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

Frankrike övertygade direkt
NORRKÖPING
Efter att ha slutat fyra 
i senaste OS och VM är 
Frankrike trött på att 
missa mästerskapsme-
dalj. På fredagen inled-
des resan i fotbolls-EM 
med en klar 3–1-seger 
mot Ryssland i Norrkö-
ping.

FOTBOLL. Det tog ett par an-
fall innan Frankrike utma-
nande ryska målvakten 

Elvira Touda. Men efter 20 
minuter tryckte sig anfal-
laren Marie-Laure Delie in 
i straffområdet och sköt 
distinkt in ledningsmålet. 
Drygt tio minuter senare 
slog 25-åringen till igen 
efter vackert förarbete av 
Élise Bussaglia och Eugénie 
Le Sommer.

Men Lavrentjevs byten 
gav ingen vidare effekt. 
Frankrike vann med 3–1. 

I den andra matchen i går 
vann Spanien mot England 
med 3–2. (TT:s utsände)

Alice Berntsson
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