SQUASH PÅ LANDALA
Det kommer att bli massor av bra squash på Landala den närmaste månaden. Först
elitserielagets hemmamatch den 11-12 december och sedan junior SM den 7-9 januari.
Göteborgs juniorer har under säsongen visat på en allt starkare form och bl a har Victor
Högberg gått in som etta på Sverigerankingen i U13 och Petter Hallberger var i final i U 17 i
den senaste junior GP:n.
I elitserien har Team Göteborg tagit ledningen och ligger hela sju poäng före tvåan,
nykomlingen Enskede, som dock har en match mindre spelad. På samma poäng ligger också
Roslagen och Malmö SRC. Sistnämnda klubb har ett mycket ungt lag och kommer definitivt
att bli farliga i kampen om SM-guldet.
Under hösten har det kommit två nytillskott till A-lagstruppen: Junioren Markus Tannenberg
har börjat jaga gamlingarna på allvar och James Piddington, en engelsman som nyligen flyttat
till Göteborg, har börjat träna med laget. James har de senaste åren spelat i tyska Bundesligan
och visat bra form på träningarna.
Laget för den kommande seriehelgen är redan uttaget, det blir den vanliga uppställningen:
Mikkel och Mads Korsbjerg på första och andra positionerna. Sedan alternerar Patrik Rylén,
Carl Henrik Ronge och Mats Olsson på tredje och fjärde positionerna. Som ny reserv kliver
James Piddington in.
För de som vill heja fram Göteborg är det dessa tider som gäller:
På lördag den 11 december 12:00 spelar TG mot Enskede. Enskede har värvat sverigetrean
Jonas Karlsson från Stockholm SK och som andrespelare har de en engelsman, Stuart
Crawford. I övrigt har Enskede inga högt rankade spelare och Göteborg får nog anses som
favoriter.
Samma dag klockan 16:00 spelar Göteborg mot förra säsongens rivaler om SM-guldet Stockholms SK. SSK har försvagats betydligt i och med Jonas Karlsson övergång till
Enskede, men har fortfarande den svenske mästaren Christian Drakenberg som etta. Det blir
en riktigt tuff match för Göteborgs Mikkel Korsbjerg.
På söndagen 12 december 11:00 står Malmö SRC för motståndet. De har seriens yngsta lag
och förmodligen mer energi än vad hela den övriga elitserien har tillsammans. Frågan är om
denna hårdslående konfirmandgrupp från Malmö kan slå Göteborgs rutinerade slitvargar?
Inträdet är gratis och det kommer inte bara vara dessa matcher att titta på. Hela elitserien är på
plats med spelare som t ex Norrköpings Olli Touminnen (22 i världen). Om man bara har det
minsta intresse för squash vore det i det närmaste kriminellt att inte ta sig upp till hallen denna
helg.
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