
BORDTENNIS
Kävlinge var nära att 
slå Halmstad, men fick 
nöja sig med en poäng. 
3-3 efter de ordinarie 
sex singlarna följdes 
av förlust i den avgö-
rande dubbeln.

Yannicke Vostes tog två 
matcher och hemmade-
buterande nyförvärvet 
Wilhelm Kindblad en. 

Trotjänaren Magnus 
Molin hade 2-0 i set mot 
Fabian Åkerström, men 
tappade till 2-3. Även 
mot Elias Ranefur förlo-
rade Molin i en femse-
tare. Kävlinge var sålunda 
nära att vinna, men efter 
de sex singlarna var ställ-
ningen 3-3.

En tresetsdubbel, en av 
nymodligheterna i årets 
pingisliga, avgjorde hela 

drabbningen. Och den 
förlorade hemmaduon 
Vostes/Kindblad, 8-11 i 
skiljesetet, mot Ranefur/
Arvidsson.

– Hur ofta spelar vi 
dubbel? Ett rent lotteri, 
tycker Stefan Carlbom, 
Kävlinges lagledare.

– Vi var ju jättenära att 
vinna. Molin spelade bra, 
men orkade inte riktigt 
och förlorade.

Jonny Nilsson

BORDTENNIS
Svenska mästare 
2019, obesegrade i 
fjorårets pingisliga 
och vinst i denna sä-
songs premiär. 
Då sprack sviten för 
Eslövs AI.

Uppe i Stockholm förlo-
rade EAI på tisdagskväl-
len mot Spårvägen.

Daniel Kosiba och 
Truls Möregårdh såg med 
var sin 3-0-triumf till så 
att EAI gick fram till led-
ning med 2-0.

Roligare än så blev 
det inte. EAI vann inte 
fler matcher. 2-0 blev till 

2-4. I tur och ordning 
förlorade Alex Naumi, 
Truls Möregårdh, Mat-
tias Översjö och Daniel 
Kosiba.

En stjärnsmäll för de 
regerande mästarna från 
Skåne!

– En överraskning. Vi 
var favoriter och borde 
ha vunnit, det tycker jag 
nog. Lite oroväckande 
att förlora redan i andra 
omgången, anser Mattias 
Andersson, som den här 
kvällen överlät coachan-
de till tränarkollegan 
Malte Möregårdh.

För landslagsesset Truls 
Möregårdh var det första 
nederlaget i den svenska 
ligan på två säsonger, 0-3 
mot Anthony Tran.

Jonny Nilsson
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PINGISLIGAN HERR
Kävlinge–Halmstad 3–4

BORDTENNIS
PINGISLIGAN HERR
Spårvägen–Eslövs AI 4–2

Franz Löfquist (t v)  med sitt SM-brons i enduro.  FOTO: PRIVAT

I helgen som gick tog 
Franz Löfquist från 
Veberöd SM-brons i 
endurons 250-klass. En 
historisk prestation - 
senast det begav sig att 
en SM-medalj gick till 
Skåne på seniornivå var 
1953.

–  Jag har gått igenom 
massvis med listor och den 
enda jag hittar är Erik Nils-
son som tog sin medalj för 
SMK Malmö 1953. Så det 
var på tiden att det blev en 
till, ler Franz Löfquist, 30, 
som kör för FMCK Malmö.

Han tränar bland an-
nat för Martin Lind som 
hade sin storhetstid un-
der 1990-talet (körde för 
FMCK Hässleholm) men 
som mest stasade på VM 
på sin tid.

 - Jag har inte hittat ho-
nom på någon medaljlista i 
SM i varje fall, säger Franz.

Franz Löfquist körde ti-
digare motocross med fina 
framgångar. Som bäst kom 
han på tionde plats i SM 
och på åttonde i EM. Men 
för fyra år sedan bestämde 
han sig för att satsa på en-
duro i stället.

–  Jag behövde en ny-
tändning och dessutom 
fick jag ett bra erbjudande 
av mitt team Lillemans MC 
och Yamaha Motors Scan-
dinavia. Så det var bara att 
anta utmaningen.

2017 knep Franz en fem-

teplats i Gotland Grand 
National  och året efter 
lyckades han komma SM-
fyra i 450-klassen samt 
kom i mål som 12:a i anrika 
Novemberkåsan.

–  En jättehäftig tävling 
att köra, Fantastisk stäm-
ning med alla lägereldarna 
i skogen på natten och 
massvis med folk som står 
och hejar på. Den vill man 
gärna köra igen. Synd att 
den blev inställd i år på 
grund av coronan.

2019 gick det lite sämre, 
på grund av en skada.

–  Jag drog korsbandet 
och året präglades av re-
hab och ganska dåliga re-
sultat. Men det var bara att 
ta nya tag inför i år.

Sedan slog pandemin 
till och SM-serien drog 
inte igång förrän i mitten 
av juli. Efter det har det 
emellertid varit ett hektiskt 

schema för Franz Löfquist.
–  När det väl kom igång 

blev det sex deltävlingar 
med ganska kort marginal. 
Ett tufft program.

Han kom trea i den för-
sta deltävlingen, radade 
sedan upp några fjärde-
platser och avslutade med 
en femteplats i den sista 
deltävlingen i helgen som 
gick.

–  Det var ganska tajt 
med poängen men när det 
räknades ihop visade det 
sig att jag tog SM-bronset 
med tre poängs marginal. 
En härlig känsla. Och väl-
digt speciellt eftersom det 
är så sällsynt med skånska 
SM-framgångar i den här 
grenen.

Det kunde ha blivit mer 
skånskt på prispallen, men 
förre Tomelilla-föraren Fi-
lip Bengtsson som nyligen 
även han gått över till en-

duro (kör dock numera för 
Vimmerby) skadade sig ef-
ter att ha vunnit den första 
SM-deltävlingen.

Nu siktar Franz Löfquist 
närmast på Gotland Grand 
National som med ungefär 
2500 starter ser ut att bli av 
trots pandemin.

– Det verkar som om ar-
rangörerna hittat en lös-
ning på att genomföra täv-
lingen utan publik, så det 
blir nästa mål.

Novemberkåsan är in-
ställd liksom EM, så se-
dan blir det laddning inför 
nästa säsong.

–  Jag fortsätter att satsa 
nästa år och hoppas att EM 
blir av då. Då får målet bli 
att ta medalj i både SM och 
EM. Så det är bara att sätta 
igång och jaga sponsorer 
och försöka få ihop bud-
geten, ler Franz Löfquist.

Parallellt med sin egen 
satsning är han även träna-
re för och mentor åt klubb-
kompisen Emil Carell som 
kör i juniorklassen. 

Så vi kommer kanske in-
te att behöva vänta ytterli-
gare 53 år på nästa skånska 
SM-medaljör...

–  Emil gjorde det jät-
tebra och kom sexa i JSM 
och jag ska göra vad jag 
kan för att hans väg till 
toppen ska bli lite rakare 
och smidigare. Vi tränar 
mycket ihop, förklarar 
Franz Löfquist.

Artur G Bliding

Historisk skånsk 
SM-medalj i enduro

   n MOTOR. Franz Löfquist från Veberöd tog SM-brons

Franz Löfquist i full fart på Revinge.   FOTO: PRIVAT

NOTERAT

Redhawks värvar kanadensare
ISHOCKEY. Malmö Redhawks har gjort klart med 
20-årige kanadensiske centern Joe Veleno för resten 
av säsongen.

– Vi är glada över att vi får hit en spelare som Joe, 
som går en fin framtid till mötes i NHL. Red Wings, 
som äger hans rättigheter, tror väldigt mycket på 
honom och ser honom som en toppcenter under 
många år framöver, säger Redhawks sportchef, Patrik 
Sylvegård.

Förra säsongen svarade Veleno för 23 poäng (11+12) 
på 54 matcher för Grand Rapids Griffins i AHL.

– I Joe får vi in en stark skridskoåkare som kommer 
att vara en offensiv kraft för oss, samtidigt som han 
tar ansvar i defensiven, säger Sylvegård

Joe Veleno anländer på fredag och kan bli spelklar 
till bortamatchen mot HV71 den 15 oktober. (SkD)

Sviten sprack 
för Eslövs AI

Dubbeln blev 
Kävlinges fall

Yannicke Vostes tog sina 
två singlar mot Halmstad. 
 FOTO: JONNY NILSSON


