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LF Basket Norrbotten
FAKTA OM KLUBBEN
Klubben bytte namn från Plannja Basket till LF Basket då
man bytte huvudsponsor i år. 1976 grundades klubben,
som har sju SM-guld mellan 1996 och 2007.
Hemmarena: Pontushallen.
Publikkapacitet: 2 600.
Tränare: Mattias Kenttä.

NYFØRVÆRV
Tyrone Levett (Nigata Albitrex, Japan), Martin Pahlmblad (Solna), Emil
Salon (Gothia), Tim Kearney (Södertälje), Niklas Sellin (BG Luleå), Emanuel Lindbäck (BG Luleå), Rudy
Mbemba (Solna).

...egenskaper man bör ha som expert

Per Stümer är basketexpert i TV10 – och
nu även i SPORTExpressen.

– En viss analytisk förmåga och att ha en viss förkärlek till att uttrycka sig
lite oredigerat är viktigt. Man behöver inte alltid vara politiskt korrekt, men ha
en kärlek till den idrott man vill kommentera och på ett eller annat sätt påverka. Olika typer av medier är med och bevakar och på så sätt påverkar det
idrottens utveckling. Där tror jag att jag kan fylla en roll.
– Jag har ju redan smygbörjat lite grann i SPORT-Expressen, och den största
skillnaden är att det i tv finns mer tid att slutföra en tanke, en idé eller ett tyckande. I skriven form i en tidning blir det mycket mer spetsigt. Det kanske blir 200
tecken och på den tiden ska man försöka säga något. Inte helt lätt alltid.

FØRLUSTER

...förväntningarna inför rollen som SPORT-Expressens nya basketexpert

NYCKELSPELARE
Martin Pahlmblad, Johan Åkesson, Håkan
Larsson, Rudy Mbemba.

Johan Åkesson.

Vi stod på det där härliga nya golvet i Stadium
Arena och var förlorare i finalserien förra året. För
oss inom laget finns det bara ett mål: Vi vill ta revansch.
Vårt mål är att ta SM-guld.
Mattias Kenttä, tränare

”

STÜMERS ANALYS:
Utmanar om SM-guld. Frågan är om de når hela
vägen fram. Jag är inte säker på det.

– Tv och tidning har olika genomslagskraft. Jag tror att tv-produkten
vänder sig till den basketinbitne tittaren som redan är väldigt påläst,
medan ett forum som SPORT-Expressen hamnar
hos varje allmän idrottsintresserad människa.
På det sättet är detta en ännu större utmaning. Dels att prata för en idrott som jag
älskar, men också att få en möjlighet att
kommunicera idrotten basket i Sverige,
som jämfört med fotboll och ishockey är lite
mindre. Det ska bli jätteroligt!

Man behöver
inte vara politiskt
korrekt...

...mannen bakom basketexperten
– I vanliga fall jobbar jag på Scania, på marknad och kommunikationsavdelningen. Jag tillbringar mycket tid med min familj och tränar barnen i basket. Jag försöker röra på mig så mycket jag kan.

...vinnarskallen och varför han håller sig undan som spelare

Uppsala Basket
FAKTA OM KLUBBEN
Laget har varit med i Basketligan sedan starten 1992.
Bästa resultatet är ett SM-silver 1979. Klubben grundades 1960 och har bytt namn fyra gånger.
Hemmaarena: Fyrishov.
Publikkapacitet: 3 000.
Tränare: Anders Jonsson,
Bo Eriksson.

NYFØRVÆRV
Tim Whitworth (Joensuun Kataja, Finland), Rickard Eriksson (Södertälje), Oliver Jonsson (KFUM
Uppsala), Pontus Holmström (okänt),
Jon Jonsson (Oklahoma Chris. University, USA), Helgi Magnusson (Solna).

– Det tar alldeles för kort tid innan jag faller in i den personen som
jag var när jag var aktiv. Det blir för mycket tävling och för lite roligt. Jag
tycker inte att jag har fört över det till andra sociala aktiviteter. Jag var
otroligt tävlingsinriktad med basketen, men jag blir inte sur om jag förlorar
mot min fru i backgammon...

...att delge SPORT-Expressens läsare något om sig själv som ingen annan vet
– Jag spelade St Erikscupfinal med Södertälje någon gång i slutet på 70-talet. Jag spelade hockey innan jag började med basket.

STÜMER OM ˚RETS LIGA
Howard Frier.

Andreas Person (Hellos Domzale, Slovenien),
Viktor Gaddefors, Anton Gaddefors (KK Radnicki, Serbien), Sebastian Kvissberg (oklart), Elias
Westerlund (oklart), Richard Blomberg (oklart),
Gordon Watt, Marko Djuric (oklart, Polen).

NYCKELSPELARE
Howard Frier, Rickard Eriksson, Martin Kohlmeier.

M˚LSÆTTNING OCH SERIEFAVORIT
Vi har lyckats bra på värvningsfronten.
Jag skulle vilja se LF som nummer ett. Jag tror
att de har lite mer hunger än Norrköping. Vi tippar oss
själva som fyra. Vi vill göra stora förbättringar från förra
året då vi kom sexa. Vi vill vara med och slåss.
Anders Jonsson, tränare

”

STÜMERS ANALYS:
Har tappat många unga talanger. Frågan är om
de lyckas ta klivet in i basketens finrum.

S˚ SLUTAR
S˚ SLUTAR
HERRLIGAN
DAMLIGAN
2010/11
2010/11
1) Norrköping Dolphins
1) Solna Vikings
2) LF Basket
2) 08 Stockholm HR
Dolphinsjubel i fjol.
3) Solna Vikings
3) Telge Basket
S˚ SPELAS FØRSTA OMG˚NGARNA
HERRLIGAN
I KVÄLL:
LF Basket–Jämtland Basket
Norrköping Dolphins–Borås Basket
Sundsvall Dragons–EcoÖrebro
I MORGON:
08 Stockholm HR–Södertälje Kings

DAMLIGAN
I MORGON:
08 Stockholm–Umeå Comets
Brahe Basket–Sallén Basket
Solna Vikings–Visby Ladies
PÅ SÖNDAG:
Norrköping Dolphins–Mark Basket
Telge Basket–Luleå Basket

basketliga i år”
profiler – och varför damerna kommit längre
Vad beror den här utvecklingen
ler längd och antal kilo kopplat till
på?
de vi tävlar mot internationellt. För
– I jämförelse med våra konkuratt vi ska kunna mäta oss med de
renter har de svenska förutsättning- europeiska motståndarna måste vi
arna stått still, eller backat. De ekoge oss själva chansen att förbereda
nomiska förutsättningarna
oss bättre fysiskt. Det hänger ihop
i de andra länderna har
med att man behöver spendera mer
blivit bättre. Basketen
tid med sin idrott och vara heltidssom helhet behöver hitta
arbetande basketspelare.
Hur många i basketligan
ett sätt att växa nationellt
spelar i dag basket på
i den svenska basketliheltid?
gan. Man behöver bli
– Merparten av
mer kommersiell.
Behöver någonting
spelarna i LF
förändras rent tekgör det. Merparniskt?
ten, om inte alla,
– Svenska
i Norrköping
basketspelare
Dolphins gör
i dag är numdet. Av resteret mindre
rande åtta lag
både vad gälskulle jag
Sevärd: Rudy Mbemba.

säga att det är ett par spelare per lag
kanske.
Vilka skillnader ser du mellan
herr- och dambasketens utveckling i Sverige?
– Det är samma typ av utveckling.
Men min känsla är att dambasket
står sig bättre i konkurrensen inom
damidrott än vad herrbasket gör
inom herridrott. Jag tycker att dambasketen har kommit längre än
herrbasketen i Sverige. Man har
lyckats på ett annat sätt. Landslaget
har goda förutsättningar. Men man
står inför samma utmaningar:
Skapa en professionell liga, träna
mera, komma ut i Europa, hitta slagkraftiga namn och ambassadörer
och så vidare.

Frida Jakobsson
frida.jakobsson@expressen.se

NY TYCK ARE. Per Stümer är en av svensk
baskets största profiler genom tiderna – och ny
expert i SPORT-Expressen. Foto: ANNA-LENA MATTSSON

DET HÆR ÆR PER STÜMER
m Född: 27 maj 1967.
m Familj: Fru och två
barn.
m Bor: I Södertälje.
m Basketbakgrund: Har
gjort 144 landskamper
med 10 poäng per match
i snitt. Har varit tränare
i basketligan och spelat

i USA och som proffs
i Frankrike. Han är en av
svensk baskets största
profiler genom tiderna
med två SM-guld. Numera är han expertkommentator hos Viasat
– och ny basketexpert
i SPORT-Expressen.

Foto: MICHAEL BERGGREN, BILDBYRÅN, NILS PETTER NILSSON, TOMMY PEDERSEN, OLLE WANDE, ROER VIKSTRÖM och ANDRS YLANDER

FØRLUSTER

PER STÜMER OM...
...största skillnaden mellan att vara TV-expert och tidningsexpert

John Williamson, Brandon McKnight, Alexander Pettersson (oklart),
Fredrik Karlsson, Jim Enbom (slutar),
Christopher Ryan (Borås), Vesa
Mäkäläinen.

M˚LSÆTTNING
OCH SERIEFAVORIT
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