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SPORT

HALLÅ DÄR

Frida
Östberg, 29, landslagsspelare i fotboll som är
uppväxt i Örnsköldsvik och
har Hägglunds IoFK som
moderklubb.
Kommer du att spela vidare
nästa år?
– Jag har inte bestämt
mig, tar ett beslut efter
OS-kvalet. Känner att det
väger in om jag kör vidare,
chansen ökar om vi går till
OS. Jag känner också att jag
har mer att ge, är inte riktigt
klar.
Du spelade med Umeå
IK mellan åren 1995-2005
och gick till Linköpings FC
2006. Om du spelar vidare,
vilken klubb ligger närmast?
– En landslagsspelare är
alltid intressant och många
klubbar har hört av sig. Men
jag har inte bestämt mig
var jag spelar om det blir en
fortsättning. Min kille jobbar
i Holland, de har en proffsliga där men jag vet inte
nivån på den. Jag tror dock
att det är mest aktuellt med
spel i Sverige.
Lockar spel med Umeå
IK igen?
– Vi för en dialog och vi
får se vart det tar vägen någonstans. Umeå är klubben
i mitt hjärta och det är ett
bra alternativ. Men jag håller
alla dörrar öppna. Vi hade
det tungt i Linköping i år,
men sista månaden visade
vi att vi kunde spela bra hela
laget.
Ni möter Danmark i två
matcher (borta i kväll) och
segrarna tar sig till OS.
– Roliga matcher när allt
står på sin spets. Vi går in
för att vinna första matchen,
men det blir två tuffa matcher. Danmark var rankad sexa
i världen innan VM. De har
ett passningsskickligt lag
och de är bra på huvudet.
Du spelar ytterback i
landslaget och på det centrala mittfältet i klubblaget.
Är det inte svårt med omställningen?
– Det är en stor omställning men jag är van. Jag är
allround och det är en av
mina styrkor.
Du sitter ofta med i TV
och tycker till, trivs du med
det?
– Det är roligt och jag
trivs i diskussionsforumet,
man har skyldighet att
marknadsföra damfotbollen.
Det har varit mycket TV senaste fem åren, men jag har
tackat nej till mycket också.
TV visar inte matchen i
kväll, vad tycker du om det?
– Tråkigt men det är som
det är. Vi kan inte tänka på
det utan vi måste koncentrera oss på matchen.
SÖREN HÄGGKVIST

Sollefteå RRC:s Torbjörn Westerlund bjöd co-drivern Peter Westman på denna spektakulära rullning under finalkörningen av Ford Flexifuel Cup. På hemvägen blev
dessutom servicebussen i odugligt körskick. Men en exklusiv fribiljett till europafinalen i England vägde upp alla motgångar.
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Fler godbitar än rulltårta
■ Rallykungen från Frök fick fribiljett till Europafinalen
NORASTRÖM

36-årige Torbjörn
Westerlund, Sollefteå
RRC, skulle verkligen ge
de kvicka juniorerna en
rejäl fight i Ford Flexifuel Cupens finalrace i
Emmaboda.
Det slutade med rullning redan på SS1 och
konstanta problem under transporten hem till
Frök, men slutresultatet
blev ändå positivt.

MOTORSPORT
Ni som sett Torbjörn Westerlund köra (och vi som
åkt med...), vet att han har
inställningen att dikena tillhör vägen.
Så när han själv går ut
och säger att han skall ge
järnet – ja, då blir det tajta
kurvor.
– Eftersom wildcard till
Europafinalen i den här
cupen endast delas ut till
de under 25 år, trodde jag
att min enda chans låg i att
vinna den sista deltävlingen för att ta en av de tre di-

rektplatserna till England.
Där var därför jag satsade
som jag gjorde, förklarar
Westerlund, ”Rallykungen” kallad.
Att köra med någon margi-

nal var därför inte att tänka
på inför SS1. Halvvägs in på
sträckan genade Tobbe i en
vänstersväng och stötte på
en jordvall som fjädringen
inte ville svälja.
– Bilen gick upp på två
hjul i ca 100 knyck i ca 2030 meter innan jag blev
tvungen att gira något för
en liten vedvälta och då bar
det sig inte bättre än att vi
rullade två varv, fortsätter
Tobbe.
Westerlund och kartläsaren Peter Westman tappade fem minuter på detta och var utan all chans på
någon pallplacering.
– Vi bestämde oss ändå
för att fullfölja tävlingen
för att försöka vinna någon sträcka. Vårt eminenta serviceteam fick med
hjälp från konkurrenternas

Torbjörn Westerlund blev efter tävlingarna inkallad till Ford
Flexifuel Cup-juryn – för dagen förstärkt med ett gäng engelsmän som arrangerar Europafinalen i december. Väl där fick han
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en oväntad fribiljett dit av de höga herrarna.

servicekillar bilen i åkbart
skick på rekordtid, berömmer Westerlund.
Som dock var illa ute
även på SS2:
– Bilen kändes lite skum,
men vi var sugna på en
sträckseger. Tyvärr bar det
sig inte bättre än att vi fick
en ny hårresande upplevelse – denna gång i 160-170
km/h. Vi åkte nog på två

hjul i en 50-60 meter innan
jag kunde peta i 4:ans växel
och ösa vidare.
Efter ett par väl valda ord
från co-drivern Westman,
samt Westerlunds eget förnuft, drog man sedan ned
på tempot och nöjde sig
med att köra in som 4:a5:a på de återstående sträckorna.

– Det var lite mungipor
nedåt efter tävlingen, men
det vände snabbt när jag
blev inkallad till juryn som
även hade några engelska
deltagare.
Där fick nämligen Westerlund ett special-wildcard till europafinalen i
England 3–4 december.
– Engelsmännen ville tydligen ha med mig till
finalkörningen – och det
tackar man förstås för.
Det ”rätta” wildcardet
går till någon av juniorerna Anders Gullstrand och
Patrik Johansson. Det avgörs i samband med prisutdelning för cupen i Örnsköldsvik den 17 november.
– Den som lärt sig mest
engelska på dessa veckor
får åka, avslöjar Tobbe.
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