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Björk leder efter 62:a
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När mörkret sänkte sig
över norra Stockholm
i går ledde Alexander
Björk från Växjö GK den
svenska- och nordiska
tourtävlingen Arlandastad MoreGolf Open med
ett slag efter 36 spelade
hål.

På grund av dimma har
tävlingen på Arlandastad GK blivit förskjuten
och när spelet i går blåstes av på grund av mörker befann sig fortfarande 20-talet spelare ute på
banan.
En av dem var Alexander
Björk som befann sig på
det sista hålet och kunde
fullfölja med en birdie för

totalt 62 slag efter en felfri
runda.
Det var Alexanders
åttonde birdie för dagen
efter en i stort sett felfri
runda från tee till green.
Framförallt var han bästa
kompis med järnklubborna och gav sig ofta korta
puttar på greenen.
Växjö GK-proffset leder
ensam i klubbhuset på
elva under par efter onsdagens 67:a (tre under
par) och gårdagens 62:a
(åtta under par). Närmast
skuggar Gustav Kocken
från Österåkers GK ett
slag efter, men han har tre
hål kvar att spela på den
andra rundan som färdigspelas tidigt i dag på morgonen.

– Jag spelade i sista bollen som hann in innan
tävlingen avbröts. Skönt
att slippa stiga upp tidigt
på morgonen och i stället
få lite sovmorgon, säger
Alexander Björk.
Alexander Björk har en
andraplats i Finnish Masters som bästa reslutat på
touren den här säsongen. En placering som kan
överträffas i dag om han
lyckas konservera över
natten.
– Jag vet inte hur långt det
kan räcka, men spelar jag
lika bra som de två första dagarna kan det räcka
långt, säger Alexander.
KRISTIAN FERM
kristian.ferm@smp.se
0470-77 06 65

Alexander Björk sköt i går
62 slag på Arlandastad
GK och leder Arlandastad
MoreGolf Open.
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Jungmark ska
operera foten

Finlands dröm
fick sig en törn
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I mars tog Ebba Jungmark silver i höjdhopp i
inne-EM i Göteborg. Men
överrörlighet i en fotled
satte stopp för VM. På fredag väntar operation av
den skadade foten, skriver
gp.se.
– Det finns inget annat
alternativ än operation.
Jag har inte hoppat någon
höjd sedan innan VM. De
säger att det tar fyra–fem
månader innan skelettet
är tillräckligt starkt för att
jag ska kunna hoppa igen,
säger Jungmark till tidningen.
Utomhus blev det bara
fyra tävlingar i år och 1,89
som högst. Det stora målet
är OS i Rio 2016.
– Det är det absolut viktigaste målet. Jag tror att
operationen gör mig till
en bättre hoppare.

Finland har varit basketEM:s stora överraskning
så här långt, men lagets
jakt på kvartsfinal fick sig
en törn på torsdagen när
man förlorade mot Kroatien 63–88.
– Drömmen lever fortfarande. Nu måste vi hitta
fokus igen och förbereda
oss för nästa match. Kroatien var bättre än oss både
fysiskt och psykiskt, säger
Finlands lagkapten Hanno Möttölä till tidningen
Ilta-sanomat.
De fyra främsta i sexlagsgruppen går vidare
till kvartsfinal. Finland
har fyra poäng efter tre
matcher och ligger trea.
Flera av lagen i gruppen spelade dock match
senare på torsdagskvällen.
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Modern teknologi gör
inträde i Växjötennisen
KtM?y

SMARTCOURT. Vad har London, New

York och Växjö gemensamt inom
tennisen?
Svaret är dels vinnare i Grand Slamturneringar, men också företaget
PlaySights Smartcourt, ett teknologiskt system, som just nu installerats i Södra Climate Arena.

– Ska vi vara i framkant
som utvecklingscenter
måste vi ta till oss de bästa hjälpmedel som finns,
säger ex-proffset Magnus
Larsson.
Han och kollegorna
Carl-Axel Hageskog och
Stefan Edberg på Ready
Play Tennis har just haft
besök av israeliska företaget PlaySight som installerat dator och kameror i
hallen.
I all enkelhet går det till

enligt följande:
I tennisbanans fyra
hörn finns varsin kamera
samt en huvudkamera i
mitten på ena sidan.
Spelarna loggar in i
datorns system.
Varje slag på banan
registreras per automatik

via kamerorna av datorn.
Under spelets gång får
du veta om slagen är innanför eller utanför linjerna, hastigheten på serven
och övriga aktiviteter på
banan. Efter avslutat spel
går du till en 3D-skärm för
att analysera.
Du kan själv se dig spela på video och du får
mer statistik än den som
redovisas i tv-rutan efter
matcher på proffstouren.
Per automatik får spelaren och dennes coach
hjälp för att förbättra spelet.
När juniorerna Johan
Finnhult och Christopher Edberg testar noteras
deras intresse för att kolla hastigheten i serven.
Sådant som normalt hör
hemma bland proffsen.

PlaySights
Smartcourt är ett
teknologiskt system, som
just nu installerats
i Södra
Climate
Arena.
ARKIVFOTO

Men smakar det så kostar det.
– Installationen går på
ett sexsiffrigt belopp och
själva licensen kostar ett
sexsiffrigt belopp för varje år. Det är en stor investering, säger Carl-Axel
Hageskog.
Yuval Bar Yosef produkt-

utvecklare på PlaySight,
har sett att det funnits ett
glapp i den teknologiska
utvecklingen inom tennisen.
Han talar om att av detta hjälpmedel finns två i
Israel, tre i New York, två

Ska vi vara i framkant
som utvecklingscenter
måste vi ta till oss de bästa hjälpmedel som finns.”
Magnus Larsson

i London och ett i Växjö.
Fler är på väg att haka på.
Calle Hageskog och Stefan Edberg har kollat in
PlaySight Smart Court i
världsmetropolerna,
– Jag fick först höra om
metoderna av en vän på
Queens Club i London.
Jag testade systemet och

fann ett perfekt verktyg
för att utveckla tennisspelare. Jag tror att de yngre
speciellt kan lära av att se
sig spela live, säger Stefan
Edberg.
– Du kan ju i telefonen
kolla vilka bra och vilka
mindre bra slag du gjorde på träningen. Tillsam-

mans med coachen får du
ett hjälpmedel för att följa upp styrkor och svagheter.
Smart Court kan vara något

för de 20 största klubbarna
i södra Sverige. De mindre
kan ju hyra in sig hos de
som redan har.
– Det gäller för oss
coacher att veta vad vi ska
leta efter och att ha omdömet att använda informationen i rätt mängd, säger
Calle Hageskog.
SVEN ELOFSSON
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