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Säsongen över för TT:s herrar
INNEBANDY Tyresö Troll-
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bäcken IBK:s herrar åkte ur
kvalet till superligan efter
två raka förluster mot Gävle
GIK.
– Jag tycker ändå att vi är
ett bättre lag spelmässigt,
säger tränaren Josef Rosengren. Det var vi mot deras
målvakt som var fantastisk.

TT föll med 3–4 hemma.
I lördags blev det förlust
borta med 3–7. Detta trots
att TT ledde med 3–0 och
hade 3–3 inför slutperioden.
– Det blev ett mentalt påslag i slutperioden och våra
spelare var nervösa. Plus
att Gävle var duktiga på att
straffa våra misstag.

Tyresö Handboll
åtta i allsvenskan
HANDBOLL Nykomlingen Tyresö handboll slutar på en
klart godkänd åttondeplats i herrarnas allsvenska. Inför
sista omgången i söndags fanns en sjätteplats inom
räckhåll.
Men Tyresö avslutade säsongen genom att förlora
mot IFK Tumba med 24–25 borta i söndags. Ett fall
framåt jämfört med premiärmatchen i september då
Tyresö föll hemma mot Tumba med 22–31.

Han är i formelklass
l 16-åringen från Tyresö Strand får chansen i Formel Renault
Efter många år som
framgångsrik gokartförare tar Linus Lundqvist
klivet ner i sittbrunnen
i ett riktigt kraftpaket.
16-åringen från Tyresö
Strand ska tävla i racerbil
i Formel Renault.

HANDBOLL Det blir ingen

finalomgång i ungdomsSM för Tyresö Handbolls
B-pojkar. Laget slogs i
helgen ut i steg 4, näst sista
omgången.
Tyresö hade fördel av
hemmaplan, och gick vidare från sin första grupp.
I slutgruppen gjorde fyra
lag upp om två finalplatser.
Tyresö kom sist efter förluster mot IFK Tumba och
Önnered, och oavgjort mot
Ystads IF.

Övningskörningen fortsatte

på
hemmaplan i slutet av förra veckan. Linus fyllde 16 år i torsdags,
och kunde äntligen sätta sig bakom ratten i familjens Opel bredvid
bonuspappa Benny Hanner.
– Min bästa födelsedagspresent!
Men snart väntar n
 ågot betydligt potentare än en Opel Vectra. I
garaget på tomten har Linus och
Benny lyckats pressa in en riktig
racerbil läckert lackerad i svart
och guld. Bilen, en Formel Renault
1,6, är delvis nedmonterad, men
ska snart ut på racerbanan.
Första testet blir den 7 april i
Karlskoga, och premiären i Formel
Renault-serien är den 8–9 maj i
Skövde i samband med STCC-tävlingen. Linus har redan provkört
en annan bil i samma klass. Han
var lyrisk efteråt.
– Det är något jag sent ska glömma! Känslan var obeskrivlig, och
det var en av de bästa dagarna i
mitt liv.

Trio hoppas
på TV-pucken

ISHOCKEY En trio från Tyresö

Hanvikens U15-lag har gått
vidare från den första uttagningen till Stockholms
TV-pucklag.
Det handlar om backen
Oskar Johansson samt anfallarna Robin Carneholm och
Adam Bodin.

Mycket ungt
i Tyresö FF

Benny stod vid banan

Formel Renaultmästerskapet är

Sveriges enda i formelklass. Klassen är till för unga talanger från
15 år och uppåt som vill ta steget
vidare i racingkarriären. Bilen har
en 4-cylinders motor på 1,6 liter.
Toppfarten ligger på drygt 200 ki-

IDROTT I fredags arrangerades Tyresös egen kultur- och
idrottsgala.
På idrottssidan prisades
Tyresö Handboll som årets
förening. Klubbens damlag
fick priset för årets idrottsprestation.
Årets eldsjäl blev Carl
”Lalle” Sellebråten, Tyresö
Trollbäcken innebandyklubb.
Joakim Blom, KFUM Tyresö
basketbollklubb, fick utmärkelsen årets ledare.

B-pojkarna
missade
final i USM

Linus Lundqvist har just kommit
hem till Tyresö efter några dagars
intensivutbildning i England.
– Jag har körtränat med Rob
Wilson som är en riktig racinglegend, och som bland andra tränat Formel 1-förare som Lewis
Hamilton, Nico Rosberg och Kimi
Räikkönen.

och var lätt
orolig.
– Vad tusan gör han, tänkte
jag. Det var regnigt och blött på
Gelleråsen och han körde i 170.
– Aldrig i livet att jag skulle ha
lättat på gasen, kontrar Linus.
Linus Lundqvist har under flera år tävlat på högsta elitnivå i
gokart. Hans framfart uppmärksammades av David von Schinkel
som är chef för Team Tidö. Teamet
tävlar i STCC-serien, men har också en Formel Renault 1,6. Denna
racerbil vann mästerskapet i sin
klass 2013, och i samma kärra ska
nu Linus Lundqvist försöka upprepa bedriften.

Idrott prisades
på Tyresögala

Linus Lundqvist är ordentligt inkapslad i sittbrunnen i sin racerbil som för tillfället står nedmonterad hemma i garaget i Tyresö Strand.
Foto: Maria Lilja

lometer i timmen. Bilen väger bara
483 kilo. Och Linus Lundqvist är
överlycklig över att få chansen.
Men han ser längre fram än så.
– Drömmen är att få tävla i Formel 1. Men bara att kunna livnära
sig på racing skulle vara mer än
fantastiskt.
l Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

Linus snabbare än prinsen
w Namn: Linus Lundqvist.
w Ålder: Fyllde 16 år i torsdags.
w Bor: Villa i Tyresö Strand med
mamma Annika och bonuspappa Benny.
w Aktuell: Ny förare i Formel
Renault 1.6.

w Klubb: KAK. ”Jag är
med i samma klubb
som prins Carl Philip,
och jag har slagit
Carl Philip.
honom i gokart!”
w Pluggar: 9:an i Strandskolan.
w Gillar: Att träna kickboxning.

FOTBOLL Tyresö FF:s herrlag
förlorade veckoslutets båda
träningsmatcher. I fredags
blev det 4–5 mot Norrtull, och
i söndags 1–2 mot Älta.
– Vi gick runt på hela truppen. Mot Norrtull bytte vi sju
spelare i paus, säger sport
chefen Kenta Johansson.
TFF åkte ur division 3 den
gångna säsongen och ska
spela i division 4 södra med
premiär borta mot Atlético
den 13 april.
Truppen är till stora delar
ny. Spelare födda 1995–1997
från de egna leden har fyllt på
truppen.
Laget tränas av Claes Brikell
som har ett förflutet som ungdomstränare i BP, Hammarby
och Djurgården.
Hans son Lucas spelar för
övrigt som mittfältare i Tyresös A-lag.

