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Sverige hårsmån från basketfinal i Universiaden
– och i skyttesport är en bronspeng redan säkrad
Det svenska damlaget i basket spelade taktiskt och höll jämna steg mot
semifinalmotståndarna Taiwan i Universiaden i Shenzhen, Kina.
Precis som kvartsfinalen mot Ryssland blev det en rysare, som efter
64-64 vid full tid tyvärr slutade med en knapp förlust efter
förlängningen.
– I och med detta väntar match om tredjepris mot Australien på söndag och målet att
få hänga en medalj runt halsen lever alltjämt, sa huvudtränaren Lars
Johansson efter kvartsfinalsegern mot Ryssland. Taiwans motståndare i finalen blir USA.
Bilder från basketsemifinalen - FOTO: SARA HOLMGREN/studentidrott.se
http://www.flickr.com/photos/studentidrott/
Första svenska lagmedaljen – i skytte
I Universiadens skyttetävling deltar tre svenska killar; Sam
Andersson, Högskolan Halmstad, Philip Järpenby, Mälardalens högskola
och Viktor Webeklint, Lunds Universitet. Sam har redan ett silver från
Student-VM 2010, men att ta medalj i Universiaden är större och att
det blev i lagtävlingen värderar han högt.
– Vi är otroligt glada och nöjda med bronset. Vitryssland och
Mongoliet var helt enkelt strået vassare idag. Men vi satsar vidare i
de individuella tävlingarna och har förhoppningsvis fler
medaljchanser, sa Sam Andersson på väg till prisutdelningen.
Bild på skyttelaget – Från vänster: Viktor, Sam, Philip - FOTO: SARA HOLMGREN
FAKTA
– Sommaruniversiaden 2011 i Shenzhen, Kina, är den 26:e i ordningen.
– Cirka 12 000 deltagare från 150 länder, den största Universiaden hittills.
– Den svenska truppen består av 98 deltagare, varav 62 studentidrottare mellan 18-28 år, som
deltar i 10 olika idrotter; badminton, basket, bordtennis, friidrott, fäktning, judo, simning,
skyttesport, taekwondo och volleyboll.
Sommaruniversiadens officiella webbplats: http://www.sz2011.org/Universiade/
Följ Sommaruniversiaden live: www.livefisu.tv
Presskontakt på plats i Kina
Johanna Olsson, delegationsledare
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
0086-133 600 529 51, johanna.olsson@saif.se
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FAKTA – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 70 000
studenter och är ett av Riksidrottsförbundets 70 specialförbund. SAIF samordnar det svenska
deltagandet i Student-VM och Universiader och arrangerar på hemmaplan Student-SM, utbildningar
och konferenser. Det övergripande syftet är att samordna och utveckla svensk studentidrott.

