
30 Sport lördag 26 juli 2014
TIPSA OSS! Sportchef: Jörgen Anderson, tel: 010-471 51 14.  

Sportredaktionen, tel: 010-471 51 53  E-post: sporten@hallandsposten.se

Stor succé för ny strandtävling

Hiphop-artisten Petter 
Askergren ses inte enbart 
på olika typer av musik-
evenemang. Igår var han 
på plats i Tylösand för 
invigningen av Tylösand 
aquathlon & swim. 

ThriaTlon. – Det var roligt 
att springa på en slinga med 
vacker natur. Det var några 
år sedan jag var här och spe-
lade sist. Jag skulle lätt vilja 
komma tillbaka hit och vara 
med igen, säger Petter. 

Petter, 40, var i går förmid-
dag med och tävlade i Tylö-
sands första aquathlon & 
swim-tävling någonsin. Han 
åker nämligen sedan en tid 
tillbaka runt på olika typer 

av ”swimrun-tävlingar”, 
där han tillsammans med 
coachen Jojje Borssén tränar 
för sommarens stora mål, ö 
till ö-loppet i Stockholm. 

Det var därmed en perfekt 
genomkörare i fredagsför-
middagens huvudklass med 
två kilometer simning och 
tjugoen kilometer löpning.

– Jag tycker att det var en 
kul grej. Jag har i princip 
anmält mig till varenda täv-

ling som fnns inför detta. 
Den här tävlingen är kronan 
på verket, säger han. 

– Han är en talang i allt 
han tar sig för, så nu sim-
mar han nästan lika bra som 
jag gör, infikar Jojje med ett 
skratt. 

Det var dock inte den fram-
gångsrike artisten som tog 
sig i mål först av alla. Det 
gjorde istället Halmstad-
triathleten Fredrik Schrie-
ver-Abeln på fna 2,01,08, 
medan Mikaela Waller knep 
guldet i damernas huvud-
klass på 2,18,10.

– Det var otroligt härligt 
att springa. Jag hade hop-
pats på att vinna i huvud-
klassen, men visste att det 

skulle bli tajt. Det var fruk-
tansvärt jobbigt mot slutet 
i värmen, säger Schriever-
Abeln.

Det gick dessutom inte 
enbart att tävla i huvud-
klasserna, utan även i andra 
typer av klasser med kortare 
sträckor i simning och i löp-
ning. Det fanns helt enkelt 
möjlighet att pussla ihop ett 
eget lopp. 

– Det är roligt att bryta 
barriärer mellan idrotterna, 
då vi får in fer löpare, sim-
mare och triathleter. Det är 
den familjära delen som bju-
der in människor hit. Vi vill 
att alla ska få vara en del av 
detta, säger tävlingsledaren 
Anders Björkholm. 

Björkholm lovar redan nu 
ett ännu större event till näs-
ta sommar. I år deltog nämli-
gen bara drygt 200 tävlande. 

– Jag ser inte det som ett 
problem att utöka. Vi har tre 
internationella landslag som 
kommer. Jag kan inte berät-
ta vilka, men det handlar om 
världseliten. Det gäller bara 
att ta det lugnt, lugnt och 
lugnt, avslutar han. 

Tiden får utvisa om tävling-
en får ytterligare ett lyft näs-
ta sommar. Det ser i varje fall 
positivt ut för evenemang-
ets framtid. 

SebASTIAn PeArSon  
sebastian.pearson@hallandsposten.se
010-4715153

Petter med i aquathlon
Fredrik Schriever-Abeln tog populär hemmaseger

TröTTa.  Petter och Jojje jog-
gar trötta in i mål.

Bild: Sebastian Pearson nyfikna.  En skock med badgäster samlas vid starten. nervösT.  Deltagarna värmer upp för fullt inför kraftprovet. 

sTarTögonblickeT. Aquathlonen drog igång klockan tolv med gemensam start för alla klasser ute i Tylösands vatten. Det fanns därefter möjlighet att välja själv hur 
långt man ville simma. Bild: Daniel Ekbladh 

 ’’ Jag skulle lätt 
vilja komma 

tillbaka hit och vara 
med på det här igen. 
Petter Askergren

ett helt lag har tackat nej 
till det stundande eM-kva-
let i basket. 
Landslagschefen Jonte 
Karlsson är besviken.

baskeT. –  Om man ser på 
andra länder fnns det gan-
ska stora stjärnor som stäl-
ler upp, säger han.

Jonas Jerebko, Jef Tay-
lor, Viktor Gaddefors, Mar-
cus Eriksson, Erik Rush, 
Kenny Grant, Oluoma Nna-
maka, Chris Czerapowicz, 
Sebastian Norman och Wil-
liam Magarity.

Det kunde ha varit stommen 
i det svenska basketlandslag 
som om lite mer än två veck-
or inleder EM-kvalet mot 
Lettland i Luleå. Det är det 
inte. Det är listan över spe-
larna som tackat nej.

– Jag kan känna en led-
samhet. Vi lägger rätt stora 
resurser på att utveckla våra 
unga spelare. En av anled-
ningarna till att spelarna blir 
bra och hamnar utomlands 
är att de spelar i våra (ung-
doms)landslag. Rent spon-
tant kan jag, som en gam-
mal man, tycka att det vore 
trevligt om de förstod den 
kopplingen och gärna vil-
le vara med på resan för att 
göra svensk basket bättre, 
säger landslagschefen Jon-
te Karlsson.

Sverige föll förra helgen 
klart i EM-uppladdningens 
två första landskamper mot 
Belgien. Lördag och sön-
dag väntar ett dubbelmöte 
med snäppet vassare Bos-
nien-Hercegovina, som kan 
räkna in storstjärnan Mirza 
Teletovic, Brooklyn Nets, i 
sitt kvallag.

– Det är nog tyvärr så att 
benägenheten att spela i 
landslaget är större på annat 
håll än i Sverige. Jag kan bara 
konstatera att det fnns gan-
ska stora stjärnor som spe-
lar för sitt land. Pau Gasol 
(Spanien och Chicago) har 
alltid ställt upp. Juan Carlos 
Navarro (Spanien, Barcelo-
na), Tony Parker (Frankrike, 
San Antonio), Dirk Nowitzki 
(Tyskland, Dallas)...

Karlsson säger att vissa av 
spelarna har fullt legitima 
skäl att tacka nej men anser 
att fera på listan inte har det.

–  Jag kan ha respekt 
för vad individer vill och 
inte vill men det känns lite 
kymigt. Jag inbillar mig att 
det är ett samhällsfenomen, 
en trend: man tänker inte 
längre i grupptermer, man 
tänker individuellt.

Enstaka spelare har tackat 
nej tidigare också men det är 
först i år återbuden har reg-
nat över landslaget. Karls-
son avfärdar att det skulle ha 
att göra med nye förbunds-
kaptenen Vedran Bosnic – 
”det är skitsnack”.
Linus schröder/TT

Chefen 
besviken 
på sina 
stjärnor


