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Hur  
gick det 

för ditt  
lag i senaste 
matchen?

Du hittar 
spel
program, 

tabeller  
och resultat 
på bblat.se

TIPSA  
OSS!
Vi tar med tack
samhet emot tips på 
sportprofiler, eld själar, 
evenemang eller 
föreningsnyheter 
som du tycker att vi 
borde skriva om eller 
bevaka.

Hör av dig till oss!
Ring: 0221–365 55
Mejla:  
sporten@bblat.se

Chefredaktör och nyhetschef
Helena Tell
helena.tell@bblat.se

Vill du bidra  
med förenings
notiser?  

Skicka in ditt material till 
oss, sporten@bblat.se

FOTBOLL  ”Guds åter-
komst”.

Så beskriver Zlatan 
 Ibrahimovic själv sin 
återkomst i fotbolls-
landslaget.

Superstjärnan finns 
med i truppen till 
VM-kvalen mot Geor-
gien och Kosovo samt 
landskampen mot 
 Estland.

– Han är vår i särklass 
bästa spelare någonsin, 
säger förbundskapten 
Janne Andersson.

”Guds återkomst”, 
skriver  Ibrahimovic på 
Twitter.

Det har gått nästan fem år 
sedan Zlatan Ibrahimovic 
senast spelade i det svenska 
fotbollslandslaget. Den 
tredje och sista gruppspels-
matchen mot Belgien i EM 
2016 såg ut att bli hans av-
sked från Blågult.

Men nu är han alltså till-
baka igen.

Ibrahimovic, som för till-
fället störs av en lättare ska-
da, finns med i förbunds-
kapten Janne Anderssons 
trupp  
till VM-kvalmatcherna mot 
Georgien på Friends Arena 
den 25 mars och Kosovo  
i Pristina den 28 mars samt 
landskampen mot Estland 
på Friends 31 mars.

– Zlatan är med för han är 
den fotbollsspelaren han är. 
Under många år har han 
 varit en av världens bästa 
forwards och han är i sär-
klass vår bästa spelare nå-
gonsin, säger Andersson på 
en digital presskonferens.

– Hans erfarenhet och 
hans bakgrund kan vi nog 
ha glädje av också. Han ska 
tillföra det han är bra på.

Comebacken – ”Guds åter-
komst” som Ibrahimovic 
själv skriver på Twitter  
– kommer emellertid mot 
alla odds.

För anfallsstjärnan har  
vid flera tillfällen kritiserat 

landslaget och förbunds-
kapten Andersson, men när 
han till slut svalde stolt-
heten att inte ha blivit till-
frågad av Andersson att gö-
ra comeback, lät han med-
dela att han kunde tänka sig 
att spela i landslaget igen.

Janne Andersson bokade 
snabbt en resa till Milano, 
rensade luften och tillsam-
mans hittade de en gemen-
sam framtid i landslaget.

Om Ibrahimovic, som på 
grund av sin ljumskskada 
inte spelat match för Milan 
sedan den 28 februari, 
finns med på planen i 
VM-kvalet mot Georgien 
nästa torsdag blir han med 
sina 39 år, 5 månader och 23 
dagar den äldsta spelaren 
som någonsin represente-
rat lands laget. Sedan tidi-
gare innehar han rekord-
noteringen för antalet 
landslagsmål, 62 fullträffar 
har Ibrahimovic svarat för 
på sina hittills 116 matcher. 
(TT)

Zlatans egna ord: ”Guds återkomst”
p Truppen

Sverige inleder kvalet till VM-slutspelet i Qatar 2022 
hemma på Friends arena mot Georgien den 25 mars och 
möter sedan Kosovo i Pristina den 28 mars.
Samlingen avslutas med landskampen mot Estland den  
31 mars
Målvakter: Robin Olsen, Everton, Karl-Johan Johnsson, 
FC Köpenhamn, Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi.
Försvarare: Mikael Lustig, AIK, Victor Nilsson Lindelöf, 
Manchester United, Filip Helander, Glasgow Rangers, 
 Ludwig Augustinsson, Werder Bremen, Pierre Bengtsson, 
Vejle, Emil Krafth, Newcastle, Andreas Granqvist, Helsing-
borg, Joakim Nilsson, Bielefeld, Carl Star-
felt, Rubin Kazan.
Mittfältare/anfallare: Sebastian 
Larsson, AIK, Albin  Ekdal, Sampdo-
ria, Kristoffer Olsson, Krasnodar, 
Emil Forsberg, Leipzig. Dejan Kulu-
sevski, Juventus, Viktor Claesson, 
Krasnodar, Mattias Svanberg, Bo-
logna, Ken Sema, 
Watford, Jens 
Cajuste, Midtjyl-
land, Zlatan Ibrahi-
movic, Milan, Alex-
ander Isak, Real Socie-
dad, Marcus Berg, Krasno-
dar, Robin Quaison, Mainz, 
Jesper Karlsson, AZ Alkmaar. Ibrahimovic.

KÖPING  Runstreak, trail-
running och ultra-
löpning. 

Att som förr – jogga – 
har blivit trendigt. 

Bbl/AT tog rygg på  
ett gäng som provade 
löpträning i grupp. 
Löpträna i grupp är inget 
nytt. Ideella löparentusias-
ter har förut dragit ihop 
grupper för gemensam trä-
ning runt om i KAK:s sko-
gar. 

Nu har även företaget Ru-
nacademy startat en löpar-
grupp i Köping, den första i 
Västra Mälardalen. 

– Jag har följt Runacade-
my i sociala medier i flera år 
och såg att de sökte ledare. 
Jag har varit ledare inom 
Köpings gymnastikförening 
och blev sugen att söka och 
gjorde det. Men jag var inte 
redo att dra i gång en egen 
grupp direkt så jag har varit 
med i Västerås i två termi-
ner för att lära mig mer, sä-
ger Hanna Thunberg, som 
är ansvarig för Runacademy 
i Köping. 

I förra veckan bjöd hon in 
till prova-på-träning i Jo-
hannisdalsskogen. 

18 intresserade dök upp – 
trots att temperaturen hade 
halkat under nollan och vi-
sade tre minusgrader. 

På schemat stod löpteknik 
och intervaller för de lite 
mer löparvana, för nybör-
jarna väntade en tvåkilome-

tersslinga med blandad 
gång och löpning. 

Denna kväll delades 
gruppen upp i två gäng, ett 
för nybörjarna och ett för 
de mer vana löparna.

– I och med coronan för-
söker vi dela upp oss i min-
dre grupper så att vi kan 
hålla avstånd, berättar 
Hanna Thunberg. 

För dryga tusenlappen får 
de som väljer att bli med-

lemmar ett medlemskap 
som sträcker sig över 13 
veckor och 15 ledarledda 
pass, därtill tillgång till on-
line-träning. Ett slags Vikt-
väktarna men för löpning, 
kan det kanske beskrivas 
som. 

– Att springa i grupp kan 
för en del vara lite otäckt. 
Man är rädd att hamna på 
efterkälken, att bli sist. 
Men vi jobbar nivåanpassat 
och med övningar och upp-

lägg som gör att alla känner 
att de hänger med, säger 
Hanna Thunberg. 

Hennes erfarenhet är att 
gruppträning generellt in-
tresserar kvinnor mer än 
män. 

– Så var det när jag var 
ledare i KGF. Med löpträ-
ning är det annorlunda, det 
brukar vara lika många 
män som kvinnor i grup-
perna. 

Varför är det så populärt 
med löpträning tror du?
– Det är hela upplevelsen. 
Att vara ute, få frisk luft 
och friskt hjärta. När man 
gör det i grupp får man 
även gemenskapen. Löp-
ning kan verkligen vara 
härligt och fler borde våga 
prova på att springa.

Runacademys gruppträ-
ning i Köping startar vecka 
12.

Helena Tell

Springskolan i gång
n Löpning | Med sikte på toppformen i juni

18 personer kom för att testa på löpträning i grupp. Alla på olika nivåer, från ”jag är nybörjare” till ”jag har sprungit några mara-
ton”.  FOTO: HELENA TELL

p Löpartrender
Trailrunning: Löpning i 
naturen, i mer eller min-
dre svårframkomlig ter-
räng.
Ultralöpning: Som det lå-
ter, spring långt, långsamt 
och länge. 
Runstreak: En utmaning 
där du ska springa en eng-
elsk mile, det vill säga 1,6 
kilometer, varje dag.

Springskolan i gång 


