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TIPSA OSS Om SPOrTnyheTer!

Jesper Ljung och hans mannar
föll mot Utsikten i måndags.

tips@thn7dagar.se

FCT föll hemma

Skridskosäsongen startades med läger

■ Fotboll Det blev förlust med
siffrorna 0-2 när FCT tog emot
Utsikten hemma på Edsborg
under måndagskvällen.
Trots flera farliga chanser i
första halvlek, var det först efter
48 minuter det första målet kom.
FCT ligger nu på sjätte plats i
division 1 södra.

■ skridsko I helgen ägde
Skridskoklubben Trollhättans
ispremiär rum.
Det var med ett intensivt
isläger i Arena Vänersborg man
inledde säsongen. Sammanlagt
deltog ett 40-tal skrinnare från
både Sverige och Norge.
Från Trollhätteklubbens sida

SKT:s Hanna van der Poel, tvåa
från vänster.

deltog ett 10-tal skrinnare.
Lägret inleddes under lördagen
med två ispass och följdes av en
föreläsning av SKT:s ordförande
Bertil Brogeland.
Under söndagen hann deltagarna med ett barmarkspass med
fokus på fartleksintervaller, samt
två ispass.

Jämn insats av
Victor Gustafsson
■ cykel I fredags drog den årliga
cykeltävlingen Svanesunds 3-dagars i gång.
Trollhättebon Victor Gustafsson, som tävlar för Cykelklubben
Wänerhof, stod för en jämn insats
och slutade på nionde plats i klassen P13-14.
Tävlingen bestod av sammanlagt fyra olika etapper. Under
fredagen inleddes tävlingen med
1 100 meter bergstempo. På lördag
förmiddag var det varvlopp som
gällde. I Victor Gustafssons klass
var det 15 minuter plus två varv på
en 1,1 kilometersbana som gällde.
Nästa etapp ägde rum under
lördagseftermiddagen och var ett
tempolopp, som sträckte sig 11 kilometer för klassen P13-14.
Under söndagen avslutades tävlingen med linjelopp, där Gustafsson och klassens övriga tävlande
cyklade två varv på en 18 kilometer lång bana.

kärt återseende. 1983 hölls Vattenfalls sommarmästerskap i Trollhättan. I helgen var det återigen dags.
Victor Gustafsson.
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Ska du kolla VM-kvalet
i fotboll mellan Sverige
och Irland på fredag?

Foto: Emil Gustafsson

VM hölls i Strömslund
I helgen avgjordes VM i Trollhättan. Det vill säga Vattenfallsmästerskapen. Hundratals deltagare
från hela landet var med och gjorde upp i åtta olika grenar.

Anton
Samuelsson,
19, Centrum
– Jag har flottbyggning med skolan då, så det blir tight. Men jag är
väldigt fotbollsintresserad, så jag
hoppas det löser sig.

Lis-Britt
Holmberg,
60, Centrum
– Nej, det tror jag inte.

Anton
Svenungsson,
20, Mölnlycke
– Nej. Jag ska rensa mina stora rabatter.

Varje år arrangerar Vattenfall ett
internt mästerskap för alla tävlingssugna anställda. Vartannat
år äger sommarupplagan rum,
vartannat år är det i stället vinterupplagan som gäller.
I år var det Trollhättans tur att
vara hem åt Sommar-VM, som
tävlingen heter. Under både fredagen och lördagen var det fullt
drag i Strömslund, där tävlingen
ägde rum.
– Det är flera olika bolag som
ingår i Vattenfall, så det här blir
ett väldigt trevligt sätt att träffa
kollegor man inte umgås med till
vardags, säger Helena Kortered,
kommunikatör på Vattenfall.
Sammanlagt tävlade omkring
430 personer i åtta olika grenar:
orientering,
terränglöpning,
långdistanslöpning,
mountain
bike, boule, brännboll, fotboll och
skytte.
– Det är ganska utmanande
med ett så här stort evenemang,
men jag har väldigt bra medarbetare. Vi får jättemycket hjälp,

framför allt från TSOK och TBIS,
men även från Utsigtens BK och
Jaktskyttarna Trollhättan. Utan
dem hade vi inte klarat det, säger
tävlingsgeneralen Christer Johansson.
Emil Gustafsson

Helena Kortered och Christer
Johansson är nöjda med tävlingen, som sysselsatte över 100
funktionärer.

Trollhätterepresentanten Björn Berntsson tävlar i boule.

