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■ EM-deltävlingen i Fin-
land gick riktigt bra och 
nu är skånska enduro-
stjärnan Franz Löfquist 
riktigt nära prispallen 
i det totala samman-
draget när bara EM- 
finalen i Tyskland åter-
står framåt höstkanten.

– Jag är mer än nöjd. Min 
målsättning inför säsong-
en var topp fem totalt och 
nu ligger jag fyra med häng 
på en tredjeplats, förklarar 
Veberöds bon Franz Löf-
quist.

Finlands EM-deltävling 
var säsongens tredje hit-
tills, efter Italien och Ung-
ern. Och Löfquist hade inte 
mycket att klaga på, snara-
re tvärtom.

– Det var ett tufft race 
i den finska naturen, med 
bergshällar och backar. 
Men det flöt på bra och jag 
kom femma i söndagens 
race. Då var dessutom två 
VM-åkare som normalt sett 
inte kör i EM före mig, så 
bland dem jag konkurrerar 
med i EM kom jag trea. Jag 

är jättenöjd, det var en väl-
digt bra helg.

Med den placeringen 
klättrade Löfquist till en 
delad fjärdeplats i det tota-
la EM-sammandraget och 
med bara åtta poäng upp 
till tredjeplatsen. 

– Han som ligger trea 
kom efter mig i Finland så 
det går att slå honom, det 
var ett bra kvitto inför slut-
spurten i Tyskland. Det gäl-
ler bara att köra så bra jag 
kan där och försöka vara 
före honom båda dagarna. 
Sedan får man ju se vad det 
räcker till i poäng.

De två finaldagarna i Tysk-
land äger rum sista hel-
gen i oktober. Men tyvärr 
krockar de med en annan 
tävling:

– Det är samtidigt som 
Gotland Grand National, 
världens största enduro-
tävling. Så det missar jag 
i år, det är lite synd.

Men samtidigt har Franz 
fått blodad tand när det 
gäller att köra internatio-
nellt.

Skånes endurostjärna 
närmar sig pallen i EM

– Det passar mig mycket 
bättre än till exempel SM, 
då det ofta är långsamma-
re prov här hemma. Det går 
snabbare internationellt 
och eftersom jag kört cross 
så trivs jag bättre med det.

– Jag har redan börjat 
spåna på att köra EM igen 
nästa år. Det ser ut som om 
jag når min målsättning 
med satsningen i år, det har 
gått bra och med den erfa-
renhet jag samlat på mig 
nu så skulle det vara in-
tressant att se hur bra det 
kan gå nästa gång. Så det 
är bara att försöka få ihop 
sponsorer till en ny sats-
ning.

Franz Löfquist  funderar 
också på att göra ett gäst-
spel i VM-finalen, som körs 
i Tyskland i mitten av okto-
ber.

– Det skulle ju vara en 
perfekt genomkörare inför 
EM-finalen, jag är lite su-
gen på det.

Innan dess vankas även 
upplösningen av SM, där 
det inte riktigt gått lika bra 

som vanligt (SM-brons två 
år i rad) i år.

– Jag har haft lite oflyt.  
Nu senast i Östhammar 
hade jag bra tryck och det 
kändes riktigt bra, men så 
slog jag i en sten, kedjan 
hoppade av och jag tappade 
sex minuter på att byta den. 
Lite surt. Men det är två 
deltävlingar kvar och jag är 
riktigt revansch sugen. 

Chansen att klättra från 
sjätteplatsen i sammandra-
get finns förstås kvar.

Dessutom funderar 
Franz Löfquist på att köra 
det danska mästerskapet 
i cross i september.

– Bra för att hålla igång 
farten, ler han.

En riktigt hektisk slut-
spurt på säsongen väntar 
alltså, med SM, DM, EM 
och VM. 

– Full rulle. Det ska 
bli kul!

Franz Löfquist har varit i farten i Finland. FOTO: VISION-MEDIA

”Han som lig-
ger trea kom 
efter mig i Fin-
land så det går 
att slå honom, 
det var ett bra 
kvitto inför 
slutspurten 
i Tyskland.”
Franz Löfquist.

IFK och 
Ariana gör 
upp om 
segern
MALMÖMÄSTERSKAPET
■ IFK Malmö-Ariana FC. 
Där har ni klubbarna 
som till slut gör upp om 
titeln i årets upplaga av 
Malmömästerskapet.

– Det ska bli roligt att spela 
final, konstaterade Firat Sa-
han, tränare i favorittippa-
de ”di gule” som besegrade 
division 3-laget Malmö City 
FC med 1–0 på bortaplan.

Emil Johansson gjorde 
semifinalens enda mål då 
han stötte in bollen efter 
att Hampus Ferhm fått fel-
träff i minut 83.

I övrigt bjöds det inte på 
mycket i chansväg.

– Vi vann en jämn match 
utan att spela särskilt bra, 
analyserade Sahan. 

– Framför allt gjorde 
vi inte någon bra andra 
halvlek. Vi hade svårt att 
komma till offensivt och 
det är samma problem 
som vi haft under hela sä-
songen. 

I den andra semifinalen var 
division 2-klubben Ariana 
FC flera nummer större än 
division 4-tillhörande FC 
Bellevue som besegrades 
med 3–0 (1–0). Målskyt-
tar: Omid Hushmand 2 (en 
straff) och Granit Sherifi.  

Fotbollklubbarnas Sam-
organisation, som arrang-
erar MM, kommer att bju-
da in finalklubbarna för att 
bestämma datum och plats 
för finalen. 

MICHAEL LINDHOLM

FOTBOLL

Emil Johansson. Arkivbild. 
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