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Optimal vind på Haga park
WINDSURFING
Sverigeeliten, och Ölandseliten,
finns på plats när årets första
deltävling i Svenska cupen, SWT
Freestyle 2007, genomförs i Haga
Park från torsdag till söndag.
Förhållandena är optimala för
windsurfing och många förutom de
tävlande har också lockats dit.
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Tävlingsledningen räknade med att ungefär 1000 personer befann
sig på stranden under fredagen. Väldigt bra vind, men det kan nog
ändå bli bättre. Så resonerade man under fredagen och sköt upp
tävlingarna ett flertal gånger i väntan på den rätta sjöbrisen. Haga
Park erbjuder I-landsproblem för sina windsurfare med dess
perfekta förhållanden och en av de som vackert fick vänta på
Rasmus till
tävlingsstart var Ölands windsurfing-ess Emma Johansson.
elitpojklägret
– Vinden kommer att bli jättebra, det kommer att bli jättebra
resultat med de här förhållandena.
MÅNGA PÅ PLATS
Cirka 50 windsurfande damer och herrar finns på plats för att
tävla i de två disciplinerna speed och freestyle. Emma tävlar i
freestyle men hade önskat att hon hade fått mer tid att ställa om
sig från sin tid i Egypten. Där har hon varit i två månader och kom
hem förra veckan.

Färjestadens GoIF-talangen
Rasmus Sjöstedt kom med
till årets elitpojk...
Läs mer...
INNEBANDY

Martina har skrivit på
för FIBK:en
Division 1-backen Martina
Claesson har skrivit på för
Färjestadens IBK...

– Det är annorlunda vatten här och bara att man måste ha
våtdräkt igen blir en omställning.
Förutom alla tävlande och de runtomkring dem finns även till
exempel Warbergs windsurfinggymnasium och ett stort
träningsläger för tjejer från runtomkring i landet på plats. De kan
njuta av tävlingar som håller högsta klass. Speed-tävlingen går till
exempel mot hela Europa och är därför väldigt viktig för att få
rankingpoäng.
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GoIF har bara vunnit en
match i år. När ser...
Läs mer...

Livstecken från ”JG”
men inget beslut

– Det är inte mycket konkurrensfeeling här, vi är mer ett stort
gäng.

Sex poäng på spel för
RM i Torsås

Följetongen angående
Johannes Gustafssons vara
eller icke vara i Färje...
Läs mer...
FOTBOLL

På fredagen åker RM IF ner
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KÖP & SÄLJ:

Tabelljumbon Färjestadens

KÄNNS GEMYTLIGT
Förutom tävlingarna har ledningen även satsat stort på aktiviteter
runtomkring. Bland annat kommer det finnas band som spelar
både under fredagen och lördagen och windsurfarna har möjlighet
att träffas, grilla och umgås. Stämningen känns gemytlig och
Emma Johansson håller med.
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Färjestaden testar
nytt spelsystem
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Optimal vind på Haga park
Sverigeeliten, och Ölandseliten, finns på plats när årets första
deltävling i Svenska cupen, SWT Freestyle 2007, genomförs i
Haga Park från torsdag till söndag. Förhållandena är optimala för
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till Torsås för att spela en
mycket viktig ...
Läs mer...
INNEBANDY

Elitcamp till Öland
Jonathan Kronstrand, med
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windsurfing och många förutom de tävlande har också lockats dit.
Läs mer...

meriter från landslaget,
startade upp en elit...
Läs mer...
FOTBOLL

VÄDER:

ÖLANDSGUIDE:

RM IF föll in i gamla
synder
När man gick in på

EVENEMANG:

Runvallen i tisdags för att
se toppmötet mellan RM ...
Läs mer...
RIDSPORT

Angelica till Falsterbo

Ingen bicykleta i midsommar

Den traditionsenliga

070622

ryttarfesten i Falsterbo

Nu är det midsommar och bara en dryg vecka kvar till fotbollens
sommarvila. Vårsäsongen har tagit hårt på flera lag och
skadebekymmer är en ständig klagosång man får lyssna till när
man samtalar med öns tränare. Därför vädjar jag nu, förmodligen
med hela Ölands tränarkår påhejande bakom mig, till samtliga
spelare att inte gå och bli skadade nu under denna grönskande
spellediga midsommarhelg.
Läs mer...

lockar ryttare från hela...

Ny avelshingst på Öland

Läs mer...

070617

FOTBOLL

Läs mer...
FRIIDROTT

Ö-friidrottare i
storseger
Fem ö-friidrottare hjälpte
sitt Småland (!) till
storseger i kampen mo...

Uppe i Valsnäs hos Christer Andersson har det i många år stått en
halvblodshingst till avel. Förra året var det tomt i hingstboxen,
sedan Shogun drygt 20 år gammal dött. Nu finns en ny hingst på
plats och det är den brune Lord Alberth.
Läs mer...

Stavnås nu snabbast i Sverige
070613

Att Haga Park har utmärkta förhållanden för vindsurfing har
bevisats vid ett flertal tillfällen. Men för lite drygt en vecka sedan
bevisade Ölands vindsurfingklubbs ordförande Robert Stavnås
ännu en gång hur bra vindar vi har här genom att slå det svenska
fartrekordet. Han är nu snabbast i Sverige med 39,1 knop.
Läs mer...

IFK-juniorer till ÖMfinal
IFK Borgholm är klart för
final i junior-ÖM efter att i
söndags ha bes...
Läs mer...

Elin och Akke klara för VM
070608

Efter förra helgens fälttävlan i Strömsholm har Elin Götesson från
Ölands Ryttarförening med sin häst Be My Access klarat kvalet till
Unghäst-VM i Frankrike senare i år.
Läs mer...

Internationell framgång för Kinka Barvestad
070606

Kinka Barvestad fäktade till sig en fin tredjeplats vid
internationella tävlingar i Ystad i helgen.
Läs mer...

Peter Barvestad bäst i Europa
070530

Europas bäste fäktare i herrvärja 50-59 år bor på Öland. Förra
helgen tog nämligen Norra Möcklebys Peter Barvestad hem guldet
i veteran-EM i schweiziska St Gallen.
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Läs mer...

Ted Linde är tillbaka på banan
070525

Smärtan håller honom fortfarande vaken
om nätterna efter tävlingsolyckan i
september. Ändå drömmer Ted Linde om
comeback på motorcykeln.
Läs mer...

”Det krävs prispengar också”
070520

Windsurfaren Andreas Olandersson är
rankad trea på europarankingen och
spenderar större delen av året
utomlands. Men när svenska cupen
startade på Haga Park fanns han på
plats och berättade om sina
framtidsplaner.
Läs mer...

Optimal vind på Haga park
070519

Sverigeeliten, och Ölandseliten, finns på plats när årets första
deltävling i Svenska cupen, SWT Freestyle 2007, genomförs i
Haga Park från torsdag till söndag. Förhållandena är optimala för
windsurfing och många förutom de tävlande har också lockats dit.
Läs mer...

Fredrik tackade nej till Sofia
070430

Sofia Arvidsson får leta sig om efter en ny tränare. Fredrik Lovén
har nämligen tackat nej.
– Det hade varit kul att träna Sofia, men jag fick ett nytt bra
erbjudande av min norska klubb, hälsar ölänningen i telefon från
ett soldränkt Oslo.
Läs mer...
> Sexor visade klassen i finalen (070423)
> Nattsvart för ”Fotbollskanalen” (070423)
> Emma laddar inför säsongen (070420)
> Ola tillhör en sällsynt skara (070419)
> Tennislegend firade 70 på ön (070417)
> Nystart på Stall Äpplerum (070416)
> Ölands Ryttarförening i topp (070412)
> Fredrik tar beslut i dagarna (070409)
> Dubbla EM-guld till Öland (070402)
> Fåken blev fyra i trean (070329)
> Två segrarskolor i trippelboll (070325)
> ”Jag ska prata med henne när hon kommer hem” (070323)
> Celebert besök i Sikehamn (070322)
> Fåken slog till i Småland (070316)
> Arvidsson åkte ut direkt (070311)
> I Kalmar finns en av öns största idrottsföreningar (070309)
> Dubbla förluster för Fåken (070307)
> Öländsk segerdans (070305)
> Fetcher N bästa hopphingst (070304)
> ÖRF ser fram emot hoppning (070304)
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