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Wolfsburgs Josip Brekalo
jublar efter sitt 1–0-mål.
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Malmö
utslaget
efter
VAR-mål
SPORT
Malmö FF:s äventyr i
Europa League är över
för den här gången.
Wolfsburg körde över
MFF med 3–0 i returen
på bortaplan – och är
vidare till åttondelsfinal
efter totalt 5–1 över två
matcher.

Historien upprepade sig för
Malmö FF. För andra året i
rad tog Europaresan slut
vid 16-delsfinalen i Europa
League. Förra året var det
Chelsea som gick vidare,
den här gången Wolfsburg.
Precis som i dubbelmötet med Chelsea förlorade
MFF med 1–2 i det första
mötet mot Wolfsburg. När
det krävdes seger för MFF
i returen slog tyskarna bestämt igen MFF:s dörr till åttondelsfinal genom att vinna ännu klarare på bortaplan med 3–0.
Därmed står Bundesligaklubben som segrare
med resultatet 5–1 över två
matcher, och kliver vidare till åttondelsfinal medan Malmö härnäst får sikta
in sig på svenska cupen och
allsvenskan.
Spelmässigt var det dock

ingen utklassning som resultatet ger sken av, åtminstone inte i den första halvleken. Men bara några minuter innan halvtid kom
kallduschen som MFF aldrig lyckades repa sig ifrån.
Wolfsburgs Josip Brekalo väggspelade med Wout
Weghorst innan han sköt
in 1–0 från distans. Då lyfte den assisterande domaren på flaggan för offside på
Weghorst, och målet tycktes bli bortdömt. Men efter
VAR-granskning godkändes ledningsmålet. Reprisbilderna visade att Wolfsburgsanfallaren var på rätt
sida, om än med mycket liten marginal.
I den andra halvleken
tog Wolfsburg över allt
mer, och gjorde 2–0 genom Yannick Gerhardt och
sedan 3–0 genom Joao Victor innan slutsignalen ljöd
på Stadion. (TT)

David Carlsson

Boxningstränaren Göran Andersson fick pris för Årets prestation.

Ella Schöllin från Tjalve blev Årets unga ledare.
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Mister Valdemarsvik, Sven-Åke ”Carla” Carlström, prisades för Årets eldsjäl.

Nio värdiga vinnare på
den lokala Idrottsgalan
SPORT

Nio pristagare hyllades på Idrottsgalan. ”Jag är tacksam men jag brukar
inte ﬂasha med priser”, sa IFK-målvakten Isak Pettersson.
Den sjätte Idrottsgalan på
Flygeln hyllade de lokala
idrottsprestationerna för
2019.
Det blev en kväll med
mingel, god mat, skratt, artistuppträdande från Freddie Liljegren – och självklart
idrotten i centrum med nio
olika pristagare.

Kvällens mest avlägsna vinnare var kanotister och befann sig i Florida på gemensamt landslagsläger: Årets
NT-guldmottagare Joakim
Lindberg från Finspångs Kanotklubb och Årets kvinnliga
idrottare Melina Andersson
från Bråvikens Kanotklubb.

NT:s chefredaktör Mats Will-

Schöllin som blev Årets unga
ledare.
– Jag tycker om barn väldigt mycket och tycker det
är kul att se andra utvecklas.

ner och Tjalves långdistansstjärna Frida Södermark lotsade fram galan från scenen
med bravur.

Den yngsta var Tjalves Ella

Därför blev det naturligt att
bli ledare, sa Ella.

Årets manlige idrottare blev

IFK-målvakten Isak Pettersson, som närmast har badat
i individuella utmärkelser de
senaste två åren.
– Priserna är där hemma
någonstans. Jag brukar inte
flasha med dem men jag är
jättetacksam och stolt, sa
Isak.
Boxningstränaren Göran An-

dersson blev prisad för Årets
prestation. Med BK Berget
har han inriktat sig på att
aktivera parkinsonsjuka och
folk på äldreboende så att de
får ett friskare liv.
– Det är aktivitetscoacherna på äldreboendena som är
grejen. Jag håller bara i träningen, sa Göran ödmjukt.

Årets eldsjäl behöver knappast någon prestation, åtminstone inte för de som
bor i Valdemarsvik. 83-årige
Sven-Åke ”Carla” Carlström
har varit ett med 100-åriga
Valdemarsviks IF i nästan
hela sitt liv.
Då är man värd att uppmärksammas.
– Nils Liedholm träffade
jag mycket, det var en fin
fotbollsspelare, konstaterade
Carla som motvilligt fick dra
historien om när en hund
jagade upp honom i ett träd
under en löprunda.
Alla pristagare (se faktaru-

tan) fick vara med och runda av kvällen på scenen när
guldkonfettin regnade ner
från taket.
En fin slutbild på idrottsåret 2019.

Pristagarna

Årets unga ledare: Ella Schöllin, Tjalve IF.
Årets manlige idrottare:
Isak Pettersson, IFK Norrköping.
Årets kvinnliga idrottare:
Melina Andersson, Bråvikens
Kanotklubb.
Årets genombrott: William
Svensson, BK Kaskad.
Årets prestation: Göran Andersson, BK Berget.
Årets förening: Norrköping Tillsammans.
Årets eldsjäl: Sven-Åke Carlström, Valdemarsviks IF.
Årets Let´s Create Norrköping-pris: Skogslottens RF.
NT-guldet 2019: Joakim
Lindberg, Finspångs Kanotklubb.
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