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Deltagarrekord i Åhus Triathlon
Mest läst Sport

Rena barnleken Tunge favoriten Jalmar Sjöberg (i blå tröja) kollade
in de yngre brottarna inför SM.SSE NILSSO BILD: PETER ÅKLUNDH
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"Bagarn" räddade en poäng
"Matte" efter utspelningen: Vi visar ingen attityd
Deltagarrekord i Åhus Triathlon
Lovande hemmapremiär
Glimåkra spelade upp sig
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KFF gick inte i fällan
Nykomlingen Kristianstads FF leder division I.
Smaka på den.

Våra sportkrönikörer:

VINSLÖV

Patric Nilsson

BK Ore tippar tre egna medaljer och nya skandaler inför
SM på hemmaplan nästa helg. "Det är alltid väsen i
brottningen", ler Ingemar Gannby.

Glimåkra spelade upp sig

Jalmar Sjöberg jagar en EM-biljett och är
det stora hemmahoppet inför SM i
Vinslöv om en dryg vecka.

Albogatan 41
2:a, 4194:-/mån

LÄS MER
"Mr Ore"firar dubbelt upp
Ore säger ja till en elitserie

Men det finns fler medaljkandidater:
– Gör vi ett bra SM så tar vi tre medaljer, säger tränaren Peter
Carlsson.
Han tänker på Sjöberg i 120 kg, Jessica Abrahamsson i 51 kg och
någon av Jonas Abrahamsson i 66 kg eller Zakarias Tallroth i 74 kg.
– Har vi stolpe in får vi tre killar på pallen, säger Carlsson.
Den mest givne är affischnamnet Jalmar Sjöberg som utmanas av
Johan Eurén.
Jalmar har ungefär 25–1 i möten, men nu slåss de om en enda EMbiljett.
– Jag tror Jalmar får åka till EM även om han förlorar mot Johan,
men det är vad jag tror. Men han är säkert nervös, det är jätteviktigt
att komma med på EM, säger Ingemar Gannby, som är
sportansvarig i BK Ore.

Renault Master
Skåp Transportbil
- Skåp -04
Vit 10.200 mil
139.900 kr

Kristianstad

Kristianstad
Tre gånger silver för Emma Nilsson

Toyota Auris 1.6 5D SR AAC
Medium silver
metallic2009 50
mil 167.500 kr

Bloggar
Fotbollsbloggen
Abdalas en av många sommarvärvningar

av patrik.persson - 13 Aug 2009
Mjällby, KFF, KDFF och Önnestad har gjort
det. Sett om sitt hus inför hösten. Senaste
namnet är Mohammed Abdalas. En 22årig ...
Hälsa
Mörkt och tungt

av cecilia.isberg - 14 Aug 2009
Egentligen skulle besöket i Västergötland
nu på semestern inneburit ett par dagars
vila från träning, men när mor ville
träna ...
Bildspel

Audi A4 AVANT 1,8
T Kombi -08
Silvermet 3.570 mil
209.000 kr

Mazda 6 2,0
KOMBI Kombi -03
Silver met 8.300 mil
123.000 kr

BMW 530 iM
Touring (såld)
Kombi -06
Carbonsvart metallic
5.950 mil 289.000 kr

Jalmar Sjöberg tog sitt första – och hittills enda – senior-SM-guld i
fjol. Och nu vill han ha ett till.
Volkswagen
CADDY SKÅP DSGLÅDA TDI 105HK
Transportbil Skåp -08
Candyvit 4.700 mil

– Det blir spännande. Jag känner mig lite sliten, jag har ont lite
överallt, men kommer att ta det lite lugnare för att vara helt utvilad
till SM, säger Jalmar Sjöberg.

Heta känslor
Lugne Jalmar Sjöberg lär inte ställa till med några skandaler, men
SM-arrangörerna vågar nästan lova att det kommer att hetta till påoch utanför mattan.

KDFF överkört av LdB FC
LdB-tränaren Jörgen Petersson höjde ett
varningens finger för KDFF i
matchprogrammet.
Skånederbyt i bilder

– Det ska bli spännande att se vilken som blir den första skandalen,
säger tävlingsledaren Per Stenberg.
Av tradition brukar det hetta till redan på fredagens invägning och

Mer sport

Renault Megane
III 1,6 16v Eco2
Flexfuel
Authentique 5-d 09 Halvkombi
Mörkgrå metallic 0

Beachhandboll
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medicinska kontroll.
Mån

– Det blir alltid väsen. Brottning är en bedömningssport och det blir
lite protester så klart, säger Ingemar Gannby.
För att undvika det och som en nyhet för i år kommer alla matcher
att filmas – och granskas om det behövs.
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Mycket publik?

Fotboll
Fotbollsbloggen
Hälsobloggen

– 1000 personer är vad vi kan ta in, kanske 1100-1200, men sedan
kan man inte röra sig där inne.
Martin Lidberg kommer till Vinslöv – men inte som brottare. Han
kommer under lördagen att vara bisittare till speakern Kenneth
Nordström.
– Martin är kanske mer känd som dansare än som brottare, men det
hade varit kul om han hade gjort comeback men så blir det inte,
säger Gannby, som är nöjd med SM-startfältet.

Skåne

Sverige

Verksamhetschef till
Revinge
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
- MSB

idag 13:58

Laboratory technician

idag 00:00

Hydrogen Technologies

SM avgörs i Furutorpshallen och allting är förberett in i minsta detalj
för klubbens största tävling sedan SM i Hässleholm 1992 där man
var med på ett hörn.
– Jag tror att det kommer att bli väldigt lätt att hänga med som
åskådare, säger Ingemar Gannby, som tror på mycket publik.

Just nu 916 jobb!
Kristianstad

IFK

Technology- and product
owner
Hydrogen Technologies

idag 00:00

Doktorand i
miljömätteknik
Chalmers Tekniska Högskola

16-08-2009

Forskningsingenjör i
miljömätteknik
Chalmers Tekniska Högskola

16-08-2009

KDFF

Universitetslektor/Professor16-08-2009

Spelresultat

Högskolan i Skövde

Sportresultat
Ung sport

Kontakta Sportredaktionen
E-post: sporten@kristianstadsbladet.se
Telefon: 044-18 55 55

– Alla är anmälda. Det kan inte bli bättre än så här.

Behöver du hjälp med.. barnvaktning? - att måla
om köket? - flytt eller städ?
- datorn?
Hjälpen är nära!

Opinion
Det betyder att OS-aktuelle Ara Abrahamian är anmäld i 96 kg.
Om han nu kommer?
– Han är redan kvalificerad för OS och han går sina egna vägar. Han
tar ju inga risker och gör ett dåligt SM, menar Ore-tränaren Peter
Carlsson.
Patrik Persson
Sahlins vaga löften
Mona Sahlins partiledarskap inleddes med stor
entusiasm – men fortsättningen har varit
skakig.

Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer
det inlägget att länkas till härifrån.

Gästkrönika: Långsiktig bildning på universiteten

Tivoli

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.

Streetmode
Snyggaste stilarna på stan hittar du här.
Streetmode
Modeshopping populärt
under semestermånaden

Inställda tåg mellan
Rydsgård och Ystad

Sport

RYDSGÅRD 17:12 (Uppdaterad 17.13) Nu ska trafiken åter flyta på
Ystadbanan. Första tåg från Malmö som kör hela vägen ner till
Simrishamn har avgått 16.19.
Läs mer
Skånetrafikens trafikinfo

Världsrekord för Bolt
Jamaicas och hela världens snabbaste man
Usain Bolt vann söndagens final på 100 meter i
friidrotts-VM i Berlin. Och som han gjorde det.
Wissman sågar Bolts
publikfrieri

Gay besviken tvåa

Målfest när Åhus vann
Deltagarrekord i Åhus Triathlon
Glimåkra spelade upp sig
"Matte" efter utspelningen: Vi visar ingen attityd
Formen håller i sig för VMA
Sportresultat »

| Sport idag »

Familj - Hej Världen
Hon är nyfiken på åldrandet
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Flyktingar utbildas
inom vård och omsorg
"Jag kan ta tio praktiker och sen ett jobb, bara jag
får ett", säger Mohammed Ali Hussein. Han är en av tio irakiska
flyktingar som ska utbilda sig inom vård och omsorg.
HÄSSLEHOLM 16:53

Läs mer

Hennes pjäs om ålderdomen, Sista dansen, har
blivit en stor publiksuccé.

Källesjö
PER LARS VÄG 5 11:20

Boarea: 152 kvm

Hon är nyfiken på åldrandet
Stå för ditt val

Rum: 5/3-4 sovr
Tomtarea: 888...

Bröllop – Marcus Hoxmark och Madeleine Nyström

Läs mer

Bröllop – Sven Persson och Karin Wastesson
"Jag föll för hennes ögon"

Lagfarter

De ungas sorg fick
komma ut i kyrkan

Hur mycket fick grannen för sitt hus?

Musiken strömmade ut ur kyrkan. Samtidigt som de
sista solstrålarna lyste in genom porten. Utanför betade hästar i den
vackra sensommarkvällen. Utåt sett verkade allt mycket idylliskt.
VOLLSJÖ 00:26

Det händer
augusti - 2009

Läs mer

september »
15-åringen omhäktad –
fruktades av sin syster
"Man tror inte att det ska hända en
kompis"

"Vi vet hur hon mördats"
19-åring mördad i Vollsjö

Wahlgren ersätts
av Robin från Idol
Ett av dragplåsterna
på Bodagarna, Niclas Wahlgren, hoppar
av. Anledningen är att Wahlgren
erbjudits en programledarroll på TV.
ÖSTRA GÖINGE 16:40
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Smugglare med magont fast på
damtoaletten
YSTAD 14:39 En 63-årig man har dömts till två månaders fängelse för
smugglingsbrott. Den 25 juli ertappades han med att försöka föra in
74.400 cigaretter till Ystad.
Läs mer

Sveriges bästa festival
Det är bara det tredje året i ordningen, men
såväl kritiker som fans är redan övertygade om
att Way Out West i Göteborg är Sveriges bästa
festival.
Wahlgren ersätts
av Robin från Idol
Micke Nordénz
mot svensktoppen
Övertygande, Zelmerlöw!
Sveriges bästa festival
Oförställd sångglädje

Kultur

Uppsägningar på teatern
Uppsägningar blir ofrånkomliga på Ystads teater som ser
ut att helt lägga ner all egenproduktion.
YSTAD 00:27
Läs mer
Teatern måste skära ner
Hela styrelsen lämnar uppdragen
efter krisen

Underskottet bara ökar
Scala säker scen när teaterpubliken
sviker

Barnens leksaker brann upp
(uppdaterad)En förrådsbyggnad intill förskolan
Fornbacken på Skytteliden i Hässleholm brann på söndagskvällen
ner till grunden. Även en bil fattade eld i Hässleholm under natten.
HÄSSLEHOLM 17:24

Läs mer

En annan bokhöst
Förhoppningar om översättningar till svenska
infrias endast för ett fåtal titlar, mest är det
deckare och annan lättare underhållning som
försvenskas.
En annan bokhöst
I förintelsens spår
Shakespeare-gåtan kan vara löst
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Hippiefinalen ingen glömmer
Saviano hatar sin "Gomorra"

Nytta
Dagens lunch
Grannar
Sudoku
Trafikinformation
TV-Guide
Väder
Info Mobilt PDF Prenumerant RSS

Alla välbehållna på Arctic Sea
VÄRLDEN 17:00 Ryssland har hittat det försvunna fartyget Arctic Sea
utanför Kap Verde, uppgav den ryske försvarsministern Anatolij
Serdjukov i dag enligt Reuters.
Läs mer

Bilar vandaliserade i Svarte
12:09 Ett stort antal bilar i Svarte utsattes natten till måndagen för
skadegörelse. "Vi köpte ny bil i torsdags, och nu är den repad på
fyra ställen", berättar Börje Bertram, smått uppgivet.
Läs mer

.
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