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Persson
skadad
inför OS
PINGIS/STOCKhOLM

Uppladdningen inför
OS i London rubbas,
bilderna från röntgen
gav negativa besked
för den svenska bordtennisspelaren Jörgen
Persson.
Med bara drygt två
veckor kvar till OS visade sig bristningen i vadmuskeln vara värre än
vad som först befarades.
– Det här kommer inte
i ett optimalt läge, säger
förbundskaptenen Ulf
Carlsson till TT.
I stället för träning
väntar nu vila för Jörgen
Persson, allt för att skadan inte ska stoppa honom från OS.
– Om han kan riskerar
att missa OS? Vi tänker
inte alls i de banorna, utan lägger allt fokus på att
vara försiktiga, och inte
slarva i hans återhämtning. Jag utgår från att
han är i gång igen när OS
börjar. (TT)
IAIDO

Tre östgötar
i landslaget

Nu är det klart vilka som
är uttagna till årets iaidolandslag och får förtroendet att representera Sverige på EM i engelska Stevenage i oktober.
Linköpings Mattias
Jansson, som för mindre än en vecka sedan
blev dubbel guldmedaljör på West Sweden
Iaido Open i Båstad, får
de senaste årens förtroende förnyat, men tävlar
nu i en högre klass än tidigare.
Från Linköping är
även två reserver uttagna. Hannes Ovrén är uttagen som reserv i 2danklassen och Caroline
Ovrén som gör comeback som reserv i 3danklassen.
FOTBOLL

Dalsjöfors
sätts i konkurs

Kentys damer i division
1 södra skulle mött Dalsjöfors direkt efter sommaruppehållet. Nu är
det tveksamt om mötet
blir av eftersom Dalsjöfors Goif har ansökt om
konkurs och kan komma att avbryta seriespelet omedelbart, uppger
bt.se.
I ett pressmeddelande
berättar Dalsjöfors, som
länge har brottats med
ekonomiska problem,
att en konkursförvaltare tar över verksamheten. Konkursen gäller
föreningens alla lag och
sektioner. Dalsjöfors leder söderettan med 28
inspelade poäng på 12
matcher. (TT)

Mellan träningsvarven lyfts karten upp på en ställning för att det ska gå lättare att justera de olika delarna.
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Gokart ger ”Lill-Zigge”
spänning och vänner
in i depån och rapporterar
till pappa. Under träningen som Corren besökte fick
pappa Erik följande rapport
från föraren.
– Det kändes bra enda
fram till sista varvet. Fästet
blevsämre,fastoj,däckenär
ganska varma.
Tillsammans skruvar de
med maskiner och mejslar,
fyller på bensin och tittar på
den digitala displayen för
att se hur snabbt hans bästa
varv var.

MOTORSPORT/LINKÖPING

Han har kört gokart i
mer än sitt halva liv. Carl
”Lill-Zigge” Zettervall,
13, tycker om farten i
sporten, men det finns en
annan del som är minst
lika viktig.
– Det är kul att träffa de
kompisar man fått genom tävlingarna, säger
han.
När Carl var sex år satte
hansigförförstagångenien
gokart. Det var pappa som
introducerade honom för
sporten.
– Både Carls mamma och
jag har ett intresse för motorsport. Först tog vi med
honom på en tävling bara
för att titta, efter det ville
han testa, säger Erik Zettervall, pappa.
Inför årets säsong har
Carl köpt en större kart som
gårsnabbare.Hittillsharsäsongen i MKR-serien (mellansvenska kartracingserien) gått bra. I sista tävlingen innan sommaruppe-

Ryggskydd, hjälm och nack-krage är de skydd som Carl Zettervall har när han tar kurvorna på gokart-banan.
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hållet kom han på en fjärdeplats vilket också tog honom till samma placering i
den totala tabellen.
– Mitt mål är att komma
toppfemiserien,sägerCarl.

Styrketräning
På Sviestad tränar han för
fullt under säsongen. Tre
gånger i veckan som mest.

Men under vintern går det
inte att köra utomhus, så
ibland tar han med sig någon vän och kör inomhus.
– Det är kul att kunna köra lite på vintern, då styrketränar och springer jag lite
också.
På träningarna utomhus
testas karten och om någonting känns fel åker han

Smeknamnet ”Lill-Zigge”
Hela familjen följer med
på tävlingarna. Gemenskapen mellan deltagarna och
familjerna är starka.
– Det är kul att träffa alla när det är tävlingsdags.
Även fast vi tävlar mot varandra så är vi bra vänner när
vi inte kör, säger Carl.
Pappa Erik håller också
med sonen.
– Inom motorsporten är
det ofta hela familjer som är
engagerade. Så vi vuxna får

också bekanta och vänner
genom sporten.
På sommaren spelar Carl
även fotboll, men gokarten
går alltid före. Det var under en fotbollsmatch som
han fick smeknamnet ”LillZigge”.
– När jag spelar fotboll
jobbar jag ganska hårt och
tycker om att vara där det
händer saker. Så en gång
ropade pappa att jag var
en ”vild zigge” och mitt lag
hörde fel, säger Carl och
fnittrar.
VIKTORIA OSKARSSON

viktoria.oskarsson@corren.se

pErsoNLIGt
◆ Namn: Carl ”Lill-Zigge”
Zettervall.
◆ Ålder: 13.
◆ Familj: Pappa Erik,
Mamma Lotta och lillasyster Matilda.
◆ Bor: Vidingsjö.
◆ Favoritämne i skolan:
Matte och bild.

Kessiakoff tog tillbaka bergströjan i Frankrike
CYKEL/STOCKhOLM

Den svenske cyklisten
Fredrik Kessiakoff tog
tillbaka bergströjan i
Tour de France efter en
stark insats på den elfte
etappen mellan Albertville och La Toussuire.

Kessiakoff, som kör för
Astanastallet, gick i kapp en
tidig utbrytning och var en
av de mest framträdande i
den gruppen under stora
delar av loppet.
Han tog dessutom det
prestigefyllda bergspriset

Col de la Croix. Kessiakoff
har samlat på sig 66 bergspoäng så här långt.
Fransmannen Thomas
Voeckler, som ledde inför
gårdagens etapp, som hade tröjan vid start hade en
sämre dag.

Pierre Rolland, Frankrike, vann den tuffa etappen i
Alperna och blir ett hot mot
Kessiakoff vad gäller bergströjan framöver.
Britten Bradley Wiggins
leder fortsatt sammanställningen.

Den svenske OS-cyklisten Gustav Larsson bröt
loppet på sträckan och drog
sig ur tävlingen. Det gjorde
även storstjärnan Fabian
Cancellara, vars fru snart
ska föda barn.
TT

