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n Tennis | Celik´s Australian Open-dröm grusad
p Nedsläpp
SHL, omgång 30

Linköping-Modo Hockey
Saab Arena, lördag 19.30
Preliminärt lag:
Modos trupp
Målvakt:
30) Linus Ullmark
37) Adam Reideborn
Backar:
3) Joonas Lehtivuori
5) Jonas Ahnelöv (A)
15) Albin Runesson
29) Dennis Persson
38) Nichlas Torp
41) Oscar Hedman (A)
57) Emil Djuse
77) Travis Roche
Forwards:
10) Per-Åge Skröder
11) Simon Önerud
12) Victor Olofsson
13) Niklas Nordgren
14) Victor Öhman
23) Joonas Nättinen
26) Samuel Påhlsson (C)
27) Peter Öberg
31) Gustav Possler
51) Adrian Kempe
62) Janos Hari
87) Donald Brashear
88) William Nylander

Årskurs 2-tjejer på Tennisprofilen i Kramfors. Från vänster; Rebecka Österberg - Åhus, Tomas Pitkänen (fysansvarig), Ina Henningsson - Örebro, Edna Spahic Kramfors samt Ricky Hansson (tennisansvarig).

n TräNarsNack

Kramfors lockar
fler tennistalanger

Henrik Gradin:
– Vi skaffade oss ett bra läge
men klarade inte av att förvalta
det på ett önskvärt sätt mot
Djurgården.
– Det som är extra jobbigt är att
vi ställer till det för oss själva. Vi
tar mindre bra beslut som vi får
betala ett dyrt pris för.
– Det är ett tufft läge och vi alla
förstår allvaret i det hela. Vad
det handlar om är att inse att bara vi själva kan förändra situationen. Det är inte någon annan
som kommer att göra det för oss.
Hela gruppen, från ledare till
spelare måste ta sitt ansvar i situationen.
– Att vi har vunnit två matcher
tidigare den här hösten mot Linköping är en känsla vi måste få in
i gruppen. Det var tungt i kabyssen efter gårdagens förlust på
straffar och nu handlar mycket
om att repa mod.
– De spelar med bra fart och har
många tekniskt skickliga spelare.
För oss kommer positionsspelet
och att ha rätt avvägningar att
bli mycket viktigt.
n skadelägeT

KRAMFORS Framgångarna för Susanne Celik, tidigare elev på det f d
Tennisgymnasiet, har
haft positiv effekt på
den fortsatta verksamheten i Kramfors.
– Ansökningar inför
nästa års intag har börjat ramla in, påpekar Tomas Pitkänen och Ricky
Hansson som sköter om
träningen för de elever
som har utökat program
med tennisinriktning.

Kyle Flanagan tränar på is och är
aktuell för spel i mellandagarna.
n TabelleN
Skellefteå AIK 29
Frölunda
29
HV71
29
Linköping
29
Örebro
29
Växjö
29
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Luleå
29
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29
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29
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29
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n dageNs maTcher

Sporten har under ett par
års tid uppmärksammat
den branta utvecklingskurva den före detta tenniseleven i Kramfors, 20-åriga Susanne Celik, haft.
På den senaste tennisrankningen var Susanne
nummer 232 efter två väldigt framgångsrika veckor i
Australien där hon under
överinseende av damlandslagets förbundskapten LarsAnders Wahlgren tog två raka semifinalplatser i två
50 000-dollarsturneringar.

Brynäs–Örebro, Leksand–Frölunda, Skellefteå AIK–Djurgården,
Linköping–Modo, Luleå–HV71,
Växjö–Färjestad.

p Kramfors tenniselever läsåret 2014/15
Årskurs 1: Julia Keranovic - Härnösand, Sandra Anglesjö Norrköping, Linus Löfgren - Kramfors, Nelly Brännholm Luleå, Elvira Edström - Sundsvall.
Årskurs 2: Edna Spahic - Kramfors, Veronica Rydström Malmö, Ina Henningsson - Örebro, Rebecka Österberg Åhus TK, Emil Pettersson - Oxelösund.
Årskurs 3: Andreas Backlund - Kramfors, Oliver Lindqvist
- Gustavsberg, Max Lindqvist - Gustavsberg, Nils Edström
- Stockholm, Frederikke Karst - Danmark, Lovisa Kotelainen - Oxelösund.
Årskurs 4: Linus Pettersson - Kramfors.
– Tyvärr hade hon inte
samma flyt i de två senaste
turneringarna i Mexico. Hon
åkte ut mot en 17-årig mexikanska tidigt under båda
veckorna.
Vikande form?
– Nja, det var mer att just
hennes spelstil passade Susanne extremt illa. Men det
var verkligen synd. Vi lade
in den här Mexiko-resan för
att försöka samla in tillräckligt med WTA-poäng så att
hon skulle få en direktplats
in i kvalturneringen till Aus-
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tralian Open som inleds 19
januari, berättar hennes tränare Ricky Hansson.

Susanne Celik har valt att

fortsätta ha Kramfors som
sin träningsbas i Sverige
mellan turneringarna runt
om i världen. Till veckan är
hon tillbaka en sväng.
– Vi skall spika vårens
program tillsammans och
samtidigt se om det är något
i spelet vi måste slipa extra
på, berättar Hansson som
till vardags är tennislärare

för de gymnasieelever på
Ådalsskolan som har ett utökat program med tennis.
Ansökningarna till nästa
års intag får skickas in till
och med den 31 januari,
men redan är det många
som har hört sig för – och i
vissa fall redan hälsat på.

– Visst märks det att tennis-

folk vet att vi har fått fram
en som Celik häruppe. Det
visar ju att man kan nå sverigetoppen även uppe hos
oss – men det är viktigt att
vara på det klara med vad
som verkligen krävs.
– I just Susannes fall är det
framför allt den egna målbilden och hennes medvetenhet om att det inte finns
några genvägar till framgång som betytt mest. Men
även det hundraprocentiga
stöd vi ansvariga fått från
hennes föräldrar. De litar
helt och hållet på oss och
det underlättar självklart
jättemycket – även för eleven som slipper ta ställning
för eller emot, påpekar To-

mas Pitkänen som har hand
om fysträningen på deltid.

Ina Henningsson går i års-

kurs 2 och är en av tjejerna
som influerats av Susanne
Celik – Örebrotjej även hon
för övrigt. Men förmodligen
kommer Ina att försöka ta
en annan väg ut i världen
via tennisen än att ta sikte
på proffstouren.
– Jag hoppas kunna få ett
stipendium till något college i USA, berättar Ina efter
fredagens matchpass tillsammans med årskamraterna Edna Spahic och Rebecka
Österberg.
Ett val som stöttas.
– Självklart, man bestämmer själv vilken nivå man
vill lägga sig på. Vi är inte
elitinriktade, men vill eleverna så gör vi allt vad vi kan
för att hjälpa dem, avslutar
Hansson och Pitkänen.

Text & Foto
Jens Näsman

0611-55 48 35
jens.nasman@allehanda.se

Bärbar DVD-spelare
S95PD11E
Läcker bärbar
DVD-spelare från
Sandstrøm med
skärmstorlek
på 9”.

899

5 kr

ord. 1.29

