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Cortègens 110:e år

Nordiska motståndsrörelsen 
har fått tillstånd att demon-
strera i Kungälv den första 
maj. Detta trots att Kungälvs 
kommun har överklagat be-
slutet till högsta förvaltnings-
domstolen.

 Miguel Odhner (S), ordfö-
rande i Kungälvs kommunsty-
relse är skeptisk till att polisen 
kommer klara av att upprätt-
hålla säkerheten i Kungälv. 
- Imorgon blir det staket och 
mycket polisresurser här vil-
ket vittnar om att det finns 
risk om otrygghet och säker-
het, säger han. 

S.2

800 chalmerister bygger årets cortège. Med temat årets ny-
hetsår kommer ett fyrtiotal ekipage tåga genom Göteborg.

Idag smäller det på Val-
halla, då Kopparbergs/Gö-
teborg FC tar emot Kris-
tianstad DFF i en svenska 
cupfinalen.

S. 8

GöteborgNU pratade med 
Hip hop och rap-artisten 
Papi Santana innan han 
uppträde på Trädgården 
under Valborgs kvällen. 

S.10 

I fredags den 26 april gick 
över tusen piloter i strejk i 
Sverige, Danmark och Norge 
efter medling mellan SAS-
piloter och SAS avslutats utan 
att ha nått en överenskommel-
se. Pilotstrejken är nu inne på 
sin femte dag. 

Hittills har cirka 2800 flyg 
blivit inställda och enligt SAS, 
är 546 flyg i Skandinavien på-
verkade. 

Det finns i nuläget inga pla-
ner på ett förhandlingmöte.

S. 4

Ekipagen driver med allt från Västtrafik till Systembolaget och Donald Trump  Foto: Mathilda Brandberg

Mittfältsstjärnan Elin Rubensson 
och lagkaptenen Beata Kollmats
 Foto: Magnus Johansson

NMR demonstrerar i Ludvika 1 maj 2018. Foto: Ulf Palm/TT

Karta: Såhär går första 
maj-tågen

Japans kejsare 
har abdikerat

Akihito tillsammans med kejsarin-
nan Michiko under abdikationsce-
remonin. Foto: TT

Kungälv oroliga inför NMR:s första maj demonstration 

Japans kejsare Akihito läm-
nade efter 30 år tronen un-
der tisdagen.  

S. 5

S.2-3 

S. 6-7

Papi Santana Foto: Privat

Papi Santana
på Trädgården

Spelar för guld  
i kvällens final

Fortsatt pilot-
strejk inom SAS
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Kungälv: Nordiska motstånds-
rörelsen (NMR) har fått till-
stånd att demonstrera på den 
första maj i Kungälv. Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Kungälv Miguel Odhner (S) är 
oförstående till polisens be-
slut att bevilja NMR demon-
strationstillstånd. 

– Jag tycker att det är väl-
digt konstigt. Imorgon blir det 
staket och mycket polisresur-
ser här vilket vittnar om att 
det finns risk om otrygghet 
och säkerhet, säger han. 

Nordiska motståndsrörelsen 
har fått tillstånd att demon-
strera i Kungälv den första maj. 
Miguel Odhner (S), ordförande 
i Kungälvs kommunstyrelse 
berättar att han är skeptisk till 
att polisen kommer klara av 
att upprätthålla säkerheten i 
Kungälv och hänvisar till tidi-
gare sammandrabbningar där 
polisen försökt avvärja våld-
samheter mellan NMR och 
motdemonstranter.

– Polisen har visat att de inte 
har klarat säkerheten på Got-
land, Visby och i Göteborg ti-
digare. Polisen balanserar 
mellan föreningsfriheten och 
mötesfriheten kontra säkerhe-
ten, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är kon-
stigt att polisen ger nazistiska 
organisationen NMR tillstånd 
att demonstrera på första maj. 
Det är personer som har sam-
ma tankegods som personen 
som genomförde terrorattenta-
tet på Nya Zeeland.

SENAST ETT NAZISTMÖTE ge-
nomfördes i Kungälv var inn-
an andra världskrigets slut den 
första maj 1945. Nu 74 år sena-
re är nazisterna åter tillbaka i 
kommunen.

– Senast NMR demonstrera-
de var över 70 år sedan och att 
göra det på första maj, det ser 
jag som en provokation, säger 
Miguel Odhner (S).   

Kungälvs Kommun har för-
sökt stoppa polisens beslut att 
bevilja NMR demonstrations-

tillstånd genom att överklaga 
till högsta förvaltningsdoms-
tolen men fått avslag. Demon-
strationen kommer nu att bli 
av och Miguel Odhner (S) ut-
trycker sin oro. 

– Jag tycker att det är väldigt 
konstigt, vi har gjort en lång 
juridisk resa genom att över-
klaga. Imorgon blir det staket 
och mycket polisresurser här 
vilket vittnar om att det finns 
risk om otrygghet och säker-
het, säger han.  

POLISEN I REGION VÄST har 
beviljat NMR tillstånd för de-
monstration i Kungälv den 
första maj. Samtidigt har de 
begränsat resurserna för de-

monstrationen av säkerhets-
skäl enligt Christer Fuxborg, 
presstalesperson i region Väst.    

– NMR har fått ett mindre 
tillstånd än vad de ansökte om 
innan. De har fått mindre tid 
exempelvis och deras marsch-
väg har blivit kortare på grund 
av säkerhetsskäl, säger han.

TROTS ATT DET FINNS orolig-
heter inför NMR:s demonstra-
tion är ett av polisens uppdrag 
att se till att människor, oavsett 
åsikt får möjlighet att tillämpa 
sina grundlagsskyddade fri- 
och rättigheter att demonstrera 
menar Christer Fuxborg. 

– Jag förstår att folk är oro-
liga men samtidigt bedömer 

vi att det är genomförbart att 
NMR ska ha sin demonstration 
i Kungälv, annars hade de inte 
fått tillstånd. 

Man får rätta sig efter de 
grundlagstiftande lagar och 
förordningar och en utav dessa 

är att alla har den demokratis-
ka rätten att framföra sitt ord, 
säger han. 

Maen  Hermiz Al-Amarin

Oroligheter 
väcktes när 
NMR fick 
tillstånd på 
första maj

En karta över hur de olika partierna kommer röra sig genom Göteborg Grafik : William Hernvall

Göteborg förbereder   inför högtidsdagen

Demonstration på Kungsholms Torg i Stockholm 2018  Foto: TT
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Centrum: Den första maj kom-
mer Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Kommunistis-
ka partiet och Syndikalisterna 
att tåga genom Göteborg. Här 
kan du se hur de olika parti-
erna kommer röra sig genom 
staden.

Övriga organisationer som 
kommer ha sammankomster 
på Järntorget är Socialistiska 
Partiet, Karim Khoshaghideh 
Khiav, Womens liberation, 
Kurder och det svenska sam-
hället, Tidskriftsföreningen 
Revolution, Utbildningsföre-
ningen Megregan, Göteborgs 
kommunistiska arbetarkom-
mun, Svenska kvinnors vän-
sterförbund och Iranska kul-
turföreningen.

TIDIGARE ÅR HAR ÄVEN Fe-
ministiskt initiativ tågat från 
Järntorget och samlats för tal 
på Milleniumplatsen vid Stora 
Teatern. 

I år kommer partiet istället 
ha en demonstration och kär-
leksfest i Kungälv, i protest 
mot att NMR beviljats tillstånd 
att demonstrera där.

William Hernvall

En karta över hur de olika partierna kommer röra sig genom Göteborg Grafik : William Hernvall

Kungälv: Tidigare erfarenhe-
ter från Nordiska motstånds-
rörelsens demonstrationer 
har gjort att polisen fokuserar 
mer noga analyser och beräk-
ningar. Fler poliser finns även 
att ta in om det uppstår bråk.

Polisen gör alltid en omvärlds-
bevakning och analys inför 
varje demonstration för att det 
inte ska bli för stökigt. 

– Vi vet från tidigare erfaren-
heter att när NMR är inblanda-
de kan det vara stökigt och det 
tar vi också höjd för här i Göte-
borg, säger polisen i Göteborg.

ENLIGT POLISEN ÄR det ex-
tra viktigt att man gör tydliga 
beräkningar och kommende-
ringar när man planerar inför 
en demonstration med en liten 
yta. Detta är för att undvika att 

det blir några möjligheter till 
bråk.
 
FÖRBEREDELSERNA inför de-
monstrationen i Kungälv har 
pågått under flera veckors tid. 
Polisen har även kontakt med 
de olika parterna som fått till-
stånd att verka där under för-
sta maj. 
Det är då utifrån detta som de 
har lagt en grund för hur man 

ska manna upp polisens orga-
nisation.

– Vi avslöjar dock aldrig hur 
många poliser vi har i tjänst, 
men det finns alltid en reserv 
med i beräkningen om det 
skulle hända något allvarligt, 
säger polisen i Göteborg.

William Hernvall & 
Sanna Puoskari

Polisens förberedelser inför           
Nordiska motståndsrörelsen

Göteborg förbereder   inför högtidsdagen

Demonstration i Göteborg 2017  
 Foto: TT

Så tågar 
partierna 
runt i stan 
under 
första maj
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INRIKES: Pilotstrejken inom SAS fort-
sätter, idag går strejken in på sin femte 
dag.
– Situationen är olycklig, säger Tor-
björn Granevärn, förhandlingschef för 
arbetsgivarorganisationen Svenska 
flygbranschen till TT. 

I fredags gick över tusen piloter i strejk 
i Sverige, Danmark och Norge efter att 
medling mellan SAS-piloter och SAS av-
slutats utan att ha nått en överenskom-
melse. Ett sista förslag gavs till parterna 
under torsdagskvällen, men piloterna 
valde att tacka nej. Strejken är inne på 
sin femte dag och hittills har cirka 2800 
flyg blivit inställda. Det finns inga pla-
ner på ett förhandlingsmöte. 

Kraven som piloterna ställt är att de 
ska få mer förutsägbara scheman, att 

SAS i fortsättningen ska vara ett företag 
med fasta och direkta anställningar, att 
få behålla existerande samarbetsavtal, 
samt en löneökning på 13 procent. 

– Situationen är djupt olycklig, det 

var inte här vi ville hamna. Vi hade öns-
kat att piloterna tagit ett större ansvar i 
den här situationen. Piloterna står kvar 
vid sitt extrema löneanspråk på 13 pro-
cent mer trots redan hög snittlön på 93 
000 kronor i månaden, säger Torbjörn 
Granevärn i ett pressmeddelande. 

I FÖRSLAGET SOM gavs den 25 april 
skulle fler piloter kunna påverka ett 
mer förutsägbart schema och få en lö-
neökning på 2,3 procent enligt indu-
strimärket i år.

Från Landvetter har det under tis-
dagen ställts in sju flyg, de flesta till 
Stockholm och Köpenhamn. Sex flyg 
som skulle ankommit till Landvetter 
under dagen har också blivit inställda. 
Enligt SAS, är 546 flyg i Skandinavien 
påverkade. Strejken har redan påver-

kat hundratusentals resenärer med in-
ställda avgångar. Med anledning av 
strejken  erbjuder SAS gratis om- och 
avbokning till och med 5 maj för deras 
passagerare.

Enligt ett pressmeddelande för 
Svensk Pilotförening har SAS inte va-
rit tillmötesgående med deras krav och 
ska ha agerat på ett sätt som gör det 
“omöjligt” för dem att acceptera budet, 
de säger även att SAS måste ta sitt an-
svar.
– Sättet att komma vidare är att SAS vi-
sar en riktig vilja att faktiskt förhandla 
och sätter sig vid förhandlingsbordet. 
Om de gör det är jag övertygad om att 
vi kan nå en lösning på det här, säger 
Rawaz Nermany, ordförande i Svensk 
pilotförening, till TT.

Philippa Fransson

Fortsatt pilotstrejk inom SAS -  
Ännu inga förhandlingar i sikte

Sedan  piloterna inom SAS gick ut i strejk i slutet på förra veckan har nästan 3000 flyg ställts in. Inga förhandlingar mellan SAS och piloterna har inletts vilket innebär att  fler flyg kommer bli inställda.  Foto: TT

Förhandlingschefen: ”De står kvar vid sitt extrema löneanspråk” 

SAS resenärer får vänta med att flyga  Foto: TT
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GÖTEBORG: I samband med 
matchen mellan IFK Göteborg 
och AIK i måndags omhänder-
tog polisen ett 40-tal support-
rar för ordningsstörning.

Det var efter matchen på Ulle-
vi som ett flertal personer blev 
omhändertagna av polisen. 

Supportrar från båda lagen för-
sökte sig på så kallade rusning-
ar, men lyckades inte på grund 
av att polisen var på plats och 
höll dem isär.

– Polisen gjorde ett jätte-
bra jobb, säger Peter Adlers-
son, presstalesman polisregion 
Väst. 

Supportrarna omhändertogs 
enligt Polislagen där det står 
att om någon stör den allmän-
na ordningen eller utgör fara 
får polis avvisa eller avlägsna 
personen. Om inte det räcker 
får personen omhändertas.

– Fyra anmälningar gjordes 
under kvällen. Två för våld 

mot tjänsteman, en för hot mot 
tjänsteman och en för skadegö-
relse. En av de som blev anmäl-
da greps för våld mot tjänste-
man, säger Peter Adlersson. 

Philippa Fransson

Det var inga oroligheter på läktaren under det mötet mellan IFK Göteborg och AIK men både före och efter var det stökigt. 40 personer omhändertogs av polis.  Foto:TT

Stor polisinsats när Blåvitt mötte AIK

JAPAN: Nu abdikerar Japans 
kejsare Akihito
Han moderniserade ämbetet – 
men efter 30 år är det dags för 
Japans åldrige kejsare Akihito 
att kliva ned från tronen. Un-
der dagens historiska ceremo-
ni ”rapporterar” Akihito sin 
abdikation till sina förfäder 
under besök i olika helgedo-
mar.

Draperad i en guldbrun hög-
tidsklädnad och med en mörk 
hatt på huvudet inledde kejsar 
Akihito tisdagens ceremonier. 
Han blir den första kejsaren 
i landet att abdikera på näs-
tan 200 år. Akihito var elva år 
gammal när Japan i september 
1945 accepterade de allierades 
villkor och kapitulerade, vilket 
innebar slutet på andra världs-
kriget. 

Kapitulationen innebar att 
Akihitos far, kejsare Hirohito, 
avsade sig sin gudomlighet 
och inledde förändringen mot 
den demokratiska monarkin 
i Japan. Kejsare Akihito, i dag 

85 år, tillträdde i januari 1989 
och kliver nu ned från tronen, 
drygt 30 år senare. 
Det var i augusti 2016 som kej-
saren, via ett tv-sänt framträ-
dande, först framförde sina 
farhågor om att hans ålder och 
hälsa skulle göra det svårt för 
honom att utföra sina plikter. 
Att han nu blir den första kej-
saren i Japan att abdikera på 
nästan 200 år är symptoma-
tiskt för honom som person, 
tycker Lars Vargö, före detta 
ambassadör i Tokyo, doktor i 
japansk historia och författare 
till flertalet böcker om japansk 
kultur. 

– Han tänker i japanska ter-
mer relativt kreativt. Inom den 
japanska kulturen är det en 
stor sak för en kejsare att ab-
dikera, på så sätt tycker jag att 
beslutet passar honom.
Akihitos son, kronprinsen 
Naruhito, tar över tronen och 
blir Japans nästa kejsare den 1 
maj.

Marc Skogelin/TT
Japans kejsare Akihito i en ritual som behöver göras innan hans avgång. Foto:TT

Japans kejsare
lämnar tronen
efter trettio år

MOÇAMBIQUE: Antalet döda 
efter ovädret Kenneths fram-
fart i Moçambique har stigit 
från 5 till 38, det meddelar 
landets katastrofmyndighet. 
Kenneth drog in över landets 
norra kust i torsdags. I orkan-
byarna uppmättes vindar med 
hastighet på över 70 meter 
per sekund. 

Stora mängder regn har orsa-
kat översvämningar och för-
svårat för hjälparbetare som 
försöker ta sig till de drabbade 
områdena Försök att flyga in 
hjälp stoppades på måndagen, 
precis som på söndagen, med 
anledning av vädret. Endast en 
helikopter har lyckats ta sig till 
ön Ibo, där hundratals hem har 
jämnats med marken. 35 000 
hem har förstörts och 23 000 
personer är fortfarande i be-
hov av tak över huvudet, enligt 
moçambikiska myndigheter.

Kenneth svepte förbi öna-
tionen Komorerna på väg mot 
Moçambique. Där har myndig-
heterna meddelat fyra döds-
fall. Moçambique höll sedan ti-
digare på att återhämta sig från 
cyklonen Idai, som orsakade 
enorm förstörelse och över 1 
000 dödsfall i sydöstra Afrika 
för några veckor sedan.

TT

Fler döda efter
kraftigt oväder

ITALIEN: Italiens förre pre-
miärminister Silvio Berlus-
coni har förts till sjukhus med 
njursmärtor, meddelar en av 
82-åringens talespersoner och 
tillägger samtidigt att Ber-
lusconi ändå räknar med att 
närvara i eftermiddag på ett 
sedan tidigare planerat kam-
panjmöte med sitt parti Forza 
Italia. 

Berlusconi fördes med ambu-
lans till sjukhuset San Raffaele 
i Milano, enligt italienska me-
dier.
Den 82-årige tidigare premiär-
ministern har tidigare tillkän-
nagivit att han hoppas på poli-
tisk comeback och ställer upp i 
EU-valet i maj.

Trots sjukhusbesöket väntas 
Berlusconidela i eftermidda-
gens politiska evenemang.

TT

Silvio Berlusconi
förd till sjukhus

Mycket har förstörts i stormen.  Foto TT
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GÖTEBORG I vita rockar 
springer de omkring med 
hammare och spik. Tillsam-
mans bygger 800 chalmerister 
årets Cortège som är inne på 
sitt 110:e år. Med temat ”Årets 
nyhetsår” tågar ett fyrtiotal 
ekipage traditionsenligt 
genom Göteborg. 

Elin Sandahl, ordförande i 
Chalmers Cortège Committé, 
berättar att de har haft tio fan-
tastiska dagar vid Chalmers.

– Vi har haft jättebra väder 
under våra tio byggdagar och 
det resulterade i att lagen kom 
snabbt igång och kom långt på 
kort tid. Tyvärr regnade det i 
helgen och det var några ekipa-
ge som rasade ihop, dock löste 

det sig med kreativa lösningar. 

CORTÈGEN ÄR EN gammal tra-
dition i Göteborg som är något 
av en folkfest, enligt Elin.

– Det vi visar med Cortègen 
är att med lite handlingskraft 
och kreativitet kan vi under-
hålla en hel stad. Det är otro-
ligt roligt att titta på och det är 
ett evenemang som riktar sig 

till alla åldrar. 
På Gibraltarvallen vid Chal-

mers ligger byggplatsen och in 
i det sista arbetar chalmeris-
terna med sina ekipage. Axel 
Lind är 19 år gammal och till-
sammans med hans lag så har 
de skapat ett lekfullt ekipage.

– Vi har fokuserat på reger-
ingsbildningen som har va-
rit i år, man kan förvänta sig 

Nyhetsåret enligt 800  chalmerister

”Med   
handlingskraft 
och kreativitet 
underhåller vi   

en hel stad

I tio dagar har studenterna på Chalmers univeristet byggt årets upplaga av Cortégen.  Temat är ”Årets nyhetsår”. Ekipaget på bilden handlar om den historiska vårdläckan på 1177 Vårdguiden som skedde tidigare i år.  Foto: Mathilda Brandberg
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Nyhetsåret enligt 800  chalmerister
ett stort barnkalas, säger Axel 
Lind och skrattar tillsammans 
med hans vänner som bygger  
på vagn 21. 

ÅRETS CORTÈGE kommer, som 
tidigare år, fokusera på årets 
nyhetsrapportering. Flera åter-
kommande ämnen är bland 
annat Donald Trump och Väst-
trafik. 

– Det är mycket satir och 
kreativa spex som vi får se. 
De numren som byggs på 
lastbilar kommer fokusera 
på en nyhetshändelse med-
an de lösa ekipagen fokuse-
rar mer på skämtsamma ideér 
och spännande tekniska lös-
ningar, säger Elin Sandahl.  

Varför ska man kolla på 
Cortègen?

– Dels för att det är bra att få 
en annan vinkling på de ny-
hetshändelserna som inträffat 
men också för att det är otro-
ligt roligt att titta på alla finur-
liga lösningar, säger Elin, ord-
förande i Cortège Committéen.   

Matilda Falk

I tio dagar har studenterna på Chalmers univeristet byggt årets upplaga av Cortégen.  Temat är ”Årets nyhetsår”. Ekipaget på bilden handlar om den historiska vårdläckan på 1177 Vårdguiden som skedde tidigare i år.  Foto: Mathilda Brandberg

Idag firas valborg med anled-
ning av vårens intåg. Men ti-
digare såg det annorlunda ut. 
Valborg kan spåras tillbaka 
till medeltiden, då högtiden 
har ett ursprung från Tysk-
land. Sedan har högtiden va-
rit under ständig förändring. 

Ursprungligen firades valborg 
till minne av det tyska helgo-
net Walpurgis. Under medel-
tiden kom högtiden valborg 
till Sverige från Tyskland. Re-
dan då blev högtiden populär 
bland ungdomar och än idag 
utgör ungdomarnas firande 
en stor del av högtiden. 

Under efterkrigstiden skif-
tade högtiden fokus och i stä-
derna anammade olika or-
ganisationer firandet i olika 
stadsdelar. Även idag så ar-
rangerar stadsdelsnämnder 
och andra rörelser valborgs-
firande. 

JONAS ENGMAN, etnolog på 
nordiska museet, säger till 
Göteborgs-Posten att Valborg 
blev en studenthögtid under 
1800-talet. Studentkårer fi-
rar årligen runt om i landet 
och i Göteborg kan man se 
den traditionella Cortégen ge-
nom staden. I Uppsala firar de 
bland annat dagen med sång 

och fest. 
Till Göteborg NU sä-

ger Engman att det finns 
likheter hur vi firar val-
borg idag jämfört med förr. 

– Valborg har alltid varit en 
väldigt folklig högtid. Trots 
att de flesta högtider har för-
ändrats i och med att vi fick 
ett urbaniserat samhälle så fi-
ras valborg främst av medel-
klassen. Det är också en hög-
tid som stannade kvar trots 
att den protestantiska kyr-
kan inte tyckte om de katol-
ska högtiderna, säger Jonas 
Engman.

Matilda Falk

Jonas Engman, nordiska museet. 
Foto: Karolina Kristersson

En högtid som
har förändrats
genom historien

Studenter firade in valborg i Trädgårdsföreningen under tisdagen.  
Foto: Hanneloes Grezel

Elin Sandahl, ordförande i Chalmers Cortége 

Committé. Foto: Matilda Falk

Axel Lind, 19 år. Foto: Matilda Falk
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FOTBOLL: Under onsdagen 
smäller det på Valhalla, då 
Kopparbergs/Göteborg FC tar 
emot Kristianstad DFF i den 
svenska cupfinalen. Göte-
borgNu möter två av hem-
malagets stora stjärnor inför 
finalen.

– Det här betyder mycket så 
klart, säger mittfältsstjärnan 
Elin Rubensson. 

Kopparbergs/Göteborg FC  
var länge med i allsvenskans 
guldstrid förra säsongen, men 
föll till slut på målsnöret och 
hamnade på andra plats. Där-
med får man vänta på att kni-
pa klubbens första SM-guld 
någonsin. 

EN BRA FÖRSÄSONG senare 
är man dock den stora guld-
favoriten i årets serie. Sä-
songsinledningen har dock 
inte varit så lyckad som de-
ras anhängare hade hoppats, 
på de tre första matcherna har 

det ”bara” blivit fem poäng.
Desto bättre har det gått i 

cupspelet, där man tagit sig till 
final efter en rysare i semifina-
len mot Djurgårdens IF (2-1). 

NU VÄNTAR CUPFINAL mot 
Kristianstad hemma på Val-
halla under onsdagen. 

– Det ska bli jättekul, det är 
viktigt för oss som klubb att 
vinna titlar, säger landslags-
spelaren Elin Rubensson.

Därmed blir det ett nytt 
möte med Kristianstad, det 
lag som man spelade lika mot 
i helgens seriematch (2-2). Ru-
bensson vet vad KGFC måste 
göra bättre i den kommande 
matchen för att kunna rubba 
Kristianstad den här gången. 
– Vi måste ha ett bättre pass-
ningsspel. Det var ett ganska 
svårt underlag nu senast men 
det hoppas vi blir lättare imor-
gon så att vi kan få ett bättre 
passningsspel. 

Det är endast backen Catrine 

Johansson som inte kan med-
verka, detta då hon drabbats av 
en hjärnskakning, men i övrigt 
har huvudtränaren Marcus 
Lantz hela truppen att tillgå. 

EN SOM GARANTERAT kom-
mer spela är lagkaptenen Beata 
Kollmats, som är en av få spe-
lare i truppen som var med när 
klubben senast vann cupen, 
2012.

– Det ska bli svinroligt. Nu 
har vi gått hela vägen så det 
är bara att njuta. Det är ju såna 
här matcher man vill spela, be-
rättar 26-åringen.

Matchen skulle ursprung-
ligen ha spelats på Gamla Ul-
levi, det svenska damlandsla-
gets nationalarena, men i och 
med att planen där ännu inte 
är spelbar så har matchen flyt-
tats till Valhalla. 

DET BEHÖVER DOCK inte nöd-
vändigtvis vara en nackdel 
för Kopparbergs/Göteborg FC, 

som nu får spela finalen på sin 
vanliga hemmaarena. 

– Självklart hade det varit 
roligt att få spela på nationa-
larenan, men det känns bra att 
spela här, säger Beata Kollmats 
innan hon skickar en sista öns-
kan via GöteborgNu. 

– Jag hoppas verkligen att 
det kan bli mycket publik ock-
så.

Karl Andersson & 
Magnus Johansson

Kopparbergs/Göteborg 
FC siktar mot cupguld

Göteborg FCs Elin Rubensson och Beata Kollmats.  FOTO: Magnus Johansson

Kopparbergs/Göteborg FC.   FOTO: Adam Ihse/TT
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FOTBOLL: Ida Pettersson blev 
Kungsbacka DFF:s historiska 
första allsvenska målskytt i 
1-2-förlusten mot Djurgårdens 
IF. Nu vill hon ta första poäng-
en också.
– Vi känner att det är på gång, 
säger 22-åringen optimistiskt.

Efter seriesegern i Elitettan 
2018 tog Kungsbacka DFF kli-
vet upp i Allsvenskan för den 
första gången i klubbens histo-
ria. Det första kapitlet av spel i 
Sveriges högsta serie har dock 
varit fyllt av motgångar.

PÅ DE TRE FÖRSTA omgångar-
na har nykomlingen kammat 
noll, men trots det finns det 
glädjeämnen att hämta från 
den senaste matchen. I 1-2-för-
lusten mot Djurgården pricka-
de nämligen vänsterbacken Ida 
Pettersson in klubbens första 
allsvenska mål någonsin.

– Det var en grym upplevel-
se. Det var stort både för mig 
personligen och för hela klub-
ben. Synd bara att vi inte lycka-
des få med oss en poäng, säger 
Pettersson när hon blickar till-
baka på helgens match.
 
TROLLHÄTTEBÖRDIGE Pet-
tersson har en erkänt farlig 
vänsterfot och visade detta 
med eftertryck när hon fick 
på en fullträff strax utanför 
straffområdet. Målet betydde 
1-1 i matchen och såg länge ut 
att ge Kungsbacka lagets för-
sta poäng i Allsvenskan, inn-
an landslagsforwarden Olivia 

Schough avgjorde för gästerna 
med knappt fem minuter kvar 
av den ordinarie matchtiden.

– Det var surt, men vi kän-
ner att vi blir bättre och bättre 
för varje match som går. Vi har 
absolut ingen panik, fortsätter 
vi att utvecklas så kommer vi 
att börja plocka poäng, menar 
Pettersson.
 
PÅ GRUND AV ATT Tingbergs-
vallen i Kungsbacka inte är 
godkänd för spel i allsvenskan 
får KDFF spela sina hemma-
matcher på Påskbergsvallen i 
Varberg under den här säsong-
en. Att inte kunna spela på 
sin egentliga hemmaplan bör 
knappast vara en fördel, men 
Ida Pettersson känner inte att 
hon och laget har drabbats ne-
gativt av planflytten.

– Det har funkat jättebra, de 
tar väl hand om oss och det har 
varit ett hyfsat tryck på match-
erna. Vi hoppas att det kom-
mer fortsätta så.
 
TILL HELGEN VÄNTAR den re-
gerande mästaren Piteå IF, en 
på förhand oerhört tuff upp-
gift för en nykomling med noll 
poäng. Ida Pettersson tror dock 
att det finns en skrällchans.

– Vi ska absolut kunna hota 
dem. De flesta matcher har va-
rit jämna i den här serien hit-
tills och känslan är att alla kan 
slå alla.

Karl Andersson

Framgångssagan fortsätter för Högsbo Basket

BASKET: Nykomlingen Högs-
bo Basket har chockat allt 
och alla i Basketligan genom 
att ta sig hela vägen till final. 
Vid vinst i onsdagens match 
mot A3 Umeå har man tvingat 
fram en femte och helt avgö-
rande finalmatch. 

– Nu finns det inget att spara 
på längre, säger huvudträna-
ren Robin Sandberg. 

Inför årets säsong hade 
Högsbo aldrig spelat på den 
högsta nivån. Efter att ha kom-
mit på sjunde plats i grundse-
rien fick man storfavoriten Lu-
leå BBK på fall i kvartsfinalen. 
Detta följde man sedan upp ge-
nom att slå EOS Lund i semi-

finalen i tre raka matcher och 
tog sig på så sätt till final mot 
överlägsna seriesegraren A3 
Umeå. 

– Vi har hittat en perfekt ba-
lans mellan att ha roligt och 
samtidigt vara väldigt profes-
sionella, säger Robin Sandberg.

I den första finalmatchen 
överraskade man ytterligare 
en gång genom att vinna på 
bortaplan. Två tajta förluster i 
match två och tre gör dock att 
man befinner sig i ett läge där 
man är piskat att vinna onsda-
gens hemmamatch för att nå 
en femte och helt avgörande fi-
nal. 

– Vi kommer inte göra någ-
ra större förändringar, utan är 

rätt nöjda om vi lyckas få till 
en jämn match. Den stora skill-
naden blir att det inte finns nå-
got att spara på längre, utan 
det är bara att tömma sig i den 
här matchen, resonerar Robin 
Sandberg. 

Samtliga matcher i finalse-
rien har varit tajta historier, 
vilket gör att Sandberg grämer 
sig lite över de två förlusterna. 

– Det har givetvis varit 
tungt. Samtidigt är det svårt 
att vara alltför ledsen när vi 
har stått för så fantastiska pre-
stationer. 

Den fjärde finalmatchen 
spelas onsdag klockan 18 i Go-
thia Arena.

Karl Andersson

Ida Pettersson historisk 
målskytt  i Allsvenskan

Nykomlingen två segrar från SM-guld

Ida Pettersson var  Kungsbacka DFF:s målskytt i matchen mot Djurgården.  FOTO: Thomas Johansson/TT

Ida Pettersson kramas om av Andrea Herczeg, Mimmi Asperot och Hanna Spets.  FOTO: Thomas Johansson/TT

Cayla McMorris i Högsbo Basket.   FOTO: Nils Petter Nilsson/TT




