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Skön seger för
Helsingborgs IF
FOTBOLL

Det blev en snabb
revansch för Helsingborgs IF efter
derbyförlusten mot
Trelleborgs FF. Mot
Vasalund spelade
helsingborgarna hem
segern sedan Rasmus
Karjalainen gjort sitt
första mål för säsongen.

FOTBOLL
SUPERETTAN

Vasalund–Helsingborg

0–1

– Otroligt skönt med tre
poäng för att inte tappa
för mycket mark mot lagen i topp, sade mittfältaren Rasmus Jönsson
direkt efter matchen till
Discovery plus.
Första halvlek var spelmässigt jämn, även om
det var HIF som skapade
flest och bäst målchanser.
Det skulle dock dröja
tio minuter in i andra

halvlek innan något mål
kom. Men vilket mål!
Från mittlinjen en
brant passning av Anthony van den Hurk ut
till Wilhelm Loeper på
högerkanten som direktpassade in till Rasmus
Karjalainen som enkelt
placerade in bollen i mål.

– I första halvlek var det

lite blandat spel. I andra
gör vi det bra fram till
målet, summerade Rasmus Jönsson.
– Sedan är det alltid
en balansgång mellan hur
mycket man ska kontrollera matchen och hur
mycket man ska gå för
2-0.
Segern var välkommen
och gör att Helsingborgs
IF är i allra högsta grad
med i tätstriden i Superettan när det på nytt
vankas derby mot Landskrona Bois på tisdag.
Jeanette Thelander

Emilia Saxne (Kronan) och Philippa Tinnert (Engelholm
tog hem SM-guld i U18-klassen för flickor.
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Skånskt medaljregn på SM
BEACHVOLLEYBOLL

Den intensiva måndagen bjöd på inte mindre än åtta finaler vid
beachvolley-SM i Tylösand. Och för skånsk
del blev det medaljregn då spelare från
fyra klubbar fick kliva
upp på prispallen.
Junior- och U18-SMklasserna, som inleddes med gruppspel under söndagens premiär
i
mästerskapssanden
på Tylösand, gick under
måndagen in i de kritiska
slutspelsfaserna.

Efter en lång och in-

tensiv dag, där vinden
gjorde sitt bästa för att
utmanarna utövarna, fick
fyra talangfulla och välförtjänta mästarlag kliva
upp på prispallen.
Lika många nya titelbärare blev det i de fyra

veteran-SM-klasserna
som avgjordes under eftermiddagen och kvällen;
två från 35+- och ytterligare två från 50+-klasserna.
I U18-SM-klassen för
flickor segrade exempelvis Emilia Saxne (Kronan
VBK) och Philippa Tinnert (Engelholms VS).

Silvret i junior-SM för
herrar gick till Jacob Hölting Nilsson (Ystads VK)
och Hampus Ekstrand
(Floby VBK).
Tomas Kovacs (Malmö BC) och David Alm
(Morgondagens BC) tog
hem guldet i herrarnas
veteran-SM-klass för 50
år och äldre. Sofi Häckter (Malmö BC) och
Ewa Kalinowska (Hylte/
Halmstad VBK) kom tvåa
i damernas klass för 35 år
och äldre.
Michael Lindholm

Lugnet bedrar. J24 är en seglingsklass med mycket action när det drar ihop sig till tävling. I helgen avgörs SM utanför LimFOTO: FREDRIC JOHANSSON/LAGUNEN
hamn.

SM i J24 avgörs med
vind i seglen
■ REGATTA.

Skåne starkt fäste för den allt populärare båttypen

SEGLING

På fredag inleds ett
intensivt och kompakt seglings-SM för
J24-båtar i vattnet
utanför Lagunens småbåtshamn. För första
gången på många år
ska svenska mästerskapsmedaljer delas ut
i klassen - och chansen
är stor att de går till
Skåne.
– Internationellt är J24 en
stor tävlingsklass och den
har vuxit i Sverige också,
berättar ordföranden i
Lagunens kappseglingsklubb, Niklas Morawetz
som också är projektledare
för mästerskapet.
För närvarande är det
ungefär 25 båtklasser som
har ett eget SM. För att
komma dit har J24-förbundet jobbat målinriktat
och intensivt för att locka
fler seglare till klassen. Nu
är det dags för det första
svenska mästerskapet på
25 år.
Internationellt är J24 som är en 24 fot lång kölbåt - den populäraste ”one
design”-båttypen. Första

regattan seglades i Key
West redan 1978.
– Seglare vill gärna tävla
i klasser med hård konkurrens och det är det
verkligen i J24, säger Niklas Morawetz. Samtidigt är
det en båt som har funnits
länge och har ett strikt reglemente när det gäller utformning. Det gör att man
kan hitta en begagnad båt
och göra den tävlingsduglig för en förhållandevis
rimlig peng.
Båttypen är dessutom
lättmanövrerad och erbjuder en fin övergång för
ungdomar som vill gå över
från jolle till kölbåt. I en
J24 är det besättningens
skicklighet snarare än materialet som är utslagsgivande.

I Sverige finns de flesta

J24-båtarna i Skåne. I Malmö ligger fyra-fem båtar, i
Ängelholm tre-fyra stycken, någon båt finns i Ystad
och i relativt närliggande
Västervik finns ytterligare några båtar, liksom i
Stockholm.
Tävlingarna som avgörs
utanför Limhamn lockar

även internationellt deltagande från Tyskland.
– Det är ett öppet SM,
vilket innebär att utländska deltagare också är välkomna, berättar Niklas
Morawetz. Men det är bara
en svensk besättning som
kan bli svenska mästare.
För att locka ungdomar
att tävla med J24 har förbundet sponsrat anmälningsavgiften för yngre
seglare, så några av besättningarna är under 24 år.

Totalt är tolv båtar anmäl-

da till de sammanlagt åtta
racen som avgörs under
tre dagar, två på fredagen,
fyra på lördagen och två
på söndagen.
– Det gör att man kan
vara hemma i Tyskland
sent söndag natt och det
blir inte några långa väntetider, säger Niklas Morawetz som har gedigen
rutin att falla tillbaka på i
arrangörssammanhang.
Helst ser han att vindarna håller sig kring 3-8
meter i sekunden i helgen.
Det är ”lagom” för både
seglare och arrangörer.
– Blåser det för mycket

blir det jobbigt att lägga ut
banan och det blir också
väldigt tufft för seglarna. Ju
mer det blåser, desto större
är också risken att något
går sönder på båtarna.

Hur många som ingår i

besättningarna
varierar.
Reglerna säger inte något
om antalet personer som
får ingå, enda villkoret är
att besättningen får väga
max 400 kilo tillsammans
i strumplästen.
– En besättning med tjejer eller yngre, lättare killar
kan vara sex stycken, om
det är stora biffar blir det
kanske bara en rorsman
och tre gastar, säger Niklas
Morawetz.
Viktreglerna ger med
andra ord ett extra spänningsmoment vid invägningen på fredag. Det har
redan framförts önskemål
om att bastun ska vara
igång och redo för seglare
som behöver svettas av
några sommarhekton...
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