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plr¡o Êserstam och Anna lGldlns är dsda att få åka oû r€pruent€ra Sverlge vtd laB.EM €ft€r vårens SM-8uld,

Anna lGldlu Gh Plrlo ÉsEtam poi€rar med SM.bucklan ,
för!rund6. Buaklan somvâr nåra attfüHlnnâd vld vårens
tuldflnnde..

FOIûJOHANNA$LO

plrro Êssståm år Sk€lleft€ås tlea når toppspêlarnð I Europa
våntarl lat.Em I ltall€n.

Anna KaldlnS år sl€ilefteh8ßts tvår I EM: Etta ar Rtha
Kotklnen.

SQUASH
Eft er vårens efterlängtade SM-gutd
står Skellefteå Squashklubbs damlag
nu redo att sätta tänderna i Europa-
mästerskapet für klubblag. "Det känns
spåinnande och nervöst", säger Pirjo
Eserstam.
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veta huv¡kan mâta oss med
dem, funderarAnna Kaldins
som drömmer om aü laget
kan plocka ett parsegrar:

- Luemburg hoppß jag
vi kan vinnamolSedan vore
det skoj om vi tog någon se
gertill.Skulle ÿi bli¡ra eller
bättre hade det varit grlmL
Hur har tlden varlt sedan
nl vmn SM-guldet?

-,åtterollgl Detva¡ supe¡-
skoj an åka ner dll Stock-
holm och spela slutspelet
och brllle¡a. För min egen
del vår det lite speciellt ef,
teßom lag lnte var med så

mycket under grundserien,
utan därvardet l)¡do och Ri"

ina som brilterade när man

tappas
i ltalien

Pokalen var naraatt
bort nu väntar EM

vårens defi ler¡ng i elitseriens
slutspel lnnebarinte bara ett
efterlängtât iubel utan ãven
klubbens fö¡stå sM-guld.

Men det stannade inte
där då svenska mästaren,
bådepådam-och hensldan,
får chansen att representera

Sverige i klubblags-ËM, som
I årspelas i ltalien med start
på onsdag

-Vi har trânat vâldlgr hårr
fördena hela sommaren, vll"
ket k¿inns skönt att vl ¿ir väl
fôrberedda. så det kinnsväl-
digt spainnande men samti-

d¡gt neruösq säger Pirjo Eser-

stam, som är lagets trea un-
dertumeringen.
Varfär år det neflöst?

- Främst för aÉ det àr vã!
digt bra spela¡e vl ska möta.
Bland de båstat turop¿

Fðrutom Plrlo ställer Skellef-
teå SK upp med Riina Koski-
nen - lagets ena som inte âr
på plats när Noffan ärpå be
sökutanaDslutert¡llf M från
Finland-samt^nna lGidlng,
som tara[drasingeln.

Totalt ñnns sju lag/natio-
ner representerade där alla
môteralla,

-Vi möter Belglen I färsra
matchen och det¿ir svårt aft

vann alla matcher, sãger
Anna, som efter det flltt blo-
dad tand igen:

- rättekul att vara tlllbaka
i bra form och att vl under
sommaren haft defta EM an
se fram emot och trâna för
Sål'l ârverkligen peppade nu
för att åka ttll ltal¡en.

Fðrattarundavårens sM.
guld kommer en lite rolig
historia påta¡.

Det var nämligen så att
klubben varsnubblaDde när
att slarva bord vandringspG
kalen som underflera årdon-
de lunnits med I elitserien.

-Ja,vi råkade glómma pù
kalen på restaurangen/klub-
ben vl fi rade pä i Stocklholm.

vi märkte det närvi kom ti¡l-
baka på hotellel Då fickvi ta
en dyr taxiresa och åka till-
baka. som turvar fanns den
kva¡, såger Anna, som idag
kan skraftâ år det hela.

Klubblags-tM
Lag: Skellefteå SK (Sverige),
Mulhouse (Frankrike), Roe-

hampton ([ngland), cigan-
tos Fricktal (Schweiz), Da Vâ-

an Notre Dame Leuven (Bel.
gien), clovani (ltalien),sand-
we¡ller (Nederländema).
Pågån l3-lSseptember.
Van Riccione, Italien,

Arvtd Marklund
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