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FOTBOLL. Det som började så
bra efter EM-uppehållet för
HIF:s del förvandlades till en
djup formsvacka. Efter tre
förluster mot lag på den
nedre halvan av tabellen väx-
te avståndet upp till seriele-
dande Kalmar till ointagligt.
Eller?

–  Nej, det är inte helt omöj-
ligt. Jag har varit i samma si-
tuation själv fast omvänt i
Sydafrika, säger HIF:s zam-
biske mittfältare Isaac Chan-
sa.

Han kom till Helsingborg
förra sommaren från sydafri-
kanska Orlando Pirates. Se-
dan dess har han blivit lite av
Bosse Nilssons potatis, det
vill säga något som kan an-
vända till det mesta. På mitt-
fältet har han huserat på
samtliga platser och han har
även testats som släpande
forward.

Kunde blivit tennis

Det var för ett par år sedan li-
gaguldet i Sydafrika var mer
eller mindre fixat. Med elva
matcher kvar att spela var

försprånget ner till andrap-
latsen hela tretton poäng,
fast plötsligt började det
mesta
gå ut-
för.

–  Vi
börja-
de för-
lora
och
spela en massa oavgjorda
matcher, bara några enstaka
matcher vanns, och helt
plötsligt var serien slut och vi
hade förlorat ledningen med
en poäng. Klart att det kan
hända även här säger Isaac
Chansa.

Bolltalangen har Isaac i
blodet. I en syskonskara på
sex är han den som för pap-
pans fotbollsarv vidare. Pap-
pa Chansa var framgångsrik
i Zambias högstaliga, så att
det skulle bli fotboll för nå-
gon av de fem bröderna var
givet, fast för Isaacs del hade
det lika gärna kunnat bli
tennis. Under skoltiden dela-
des bollgeniets tid mellan de
två sporterna.

–  Jag var faktiskt riktigt
framgångsrik på tennis, men
till slut beslutade jag mig för

att satsa
på fotbol-
len. Men
vem vet,
jag hade
kanske
kunnat
komma

lika långt inom tennisen om
jag bara försökt.

Drar gärna söderut

Att han överhuvudtaget blev
aktuell för HIF var något av en
slump. En dispyt med en lin-
jedomare (som Isaac svär sig
oskyldig till) gav ett rött kort
och en tre månaders avstäng-
ning, något som öppnade
upp för ett provspel när HIF
hade träningsläger nere i
Sydafrika.

–  Jag fick ett samtal från
mig agent som tyckte att det
kunde vara en bra idé. Efter-
som jag ändå var avstängd
och inte kunde spela passa-
de det bra in. Inget ont som
inte har något gott med sig.

Chansa bygger
för framtiden
Byggherre såväl på som vid sidan av plan

Chansa om...Chansa om...
uppväxten i Zambias största gruvdistrikt

”Pappa var förman i gruvorna. Hade jag

inte börjat med sport hade jag säkert ham-

nat i gruvindustrin.”

KAMPSPORT. Kullen Kam-
pidrottsförening hade nyli-
gen finfint besök i form av
den tidigare landslagsträna-
ren P-A Nyberg när förening-
en hade Taido kick off-läger.

Då blev det såväl Jissen
(kamp) med fokus på strate-

gisk användning av förflytt-
ning samt tengi (akrobatiska
tekniker) med volter och rul-
lande sparkar, såväl högt som
lågt.

Taido är en ung budokonst
som skapades så sent som
1965 och är en gren inom

Svenska Budo- och Kamp-
sportsförbundet kampsport-
sektion.

Under besöket hanns det
även med både bad och en
bildsession. Bilden är tagen
vid Kullens dramatiska klip-
por.

Fint taidobesök
på Kullaberg

Förre landslagstränaren P-A Nyberg var med och visade vart skåpet ska stå när Kullen Kampidrotts-

förening hade kick off-läger. Foto: Kullen Kampidrottsförening

Upplev Konungarnas Dal, 
mångtusenåriga tempel, 
Aswan dammen och mycket 
mera under en veckas rundre-
sa i Egypten. 
Resan startar med 4 nätter på 
ett 1:a klass Nilkryssningsfar-
tyg och 3 nätter på det prakt-
fulla Hotel Maritim Jolie Ville 
beläget i natursköna omgiv-
ningar på en ö i Nilen vid kul-
turstaden Luxor. 
Resan inkluderar även utflyk-
ter till de största sevärdheter-
na, utflykterna guidas av våra 
kunniga svenska reseledare. 

Teknisk arrangör är Atlantis 
Rejser som vid Danish Travel 
Award förra året utsågs till Dan-
marks bästa charterarrangör.

Program
dag för dag:

1/1 Flyg från Kastrup/Köpen-
hamn direkt till Luxor. Trans-
port till kryssningsfartyget för 
inkvartering med helpension i 
4 nätter. Så snart alla stigit om-
bord avseglar fartyget söderut 
mot slussen i Esna, där vi ligger 
vid kaj för natten. 

2/1 Seglatsen går vidare till Ed-
futemplet, det bäst bevarade 
templet i Egypten och byggt 
till falkguden Horus ära. Kryss-
ningen går vidare till dubbel-
templet i Kom Ombo. 

3/1 Seglats till Aswan, här 
blir det utflykter till Den 
Ofullbordade Obelisken, Phi-
laetemplet beläget på en ö mitt 
i Nilen och till den impone-
rande Aswandammen. På efter-
middagen seglar vi med felucka 
kring öarna i Aswan. 

4/1 Dagen fri till egna aktivite-
ter i Aswan. Tidigt på morgonen 
finns det möjlighet till en extra-
utflykt till Abu Simbel templet 
300 km söder om Aswan. På 
eftermiddagen finns det möj-
lighet till en extrautflykt till 
en nubisk landsby (dessa båda 
utflykter är inte inkluderade i 
priset).

5/1 Tidigt på morgonen åker vi 
buss de 225 km till Luxor, här 
bor vi på Hotel Maritim Jolie 
Ville. Resten av dagen är fri till 
egna aktiviteter i Luxor, som är 

den staden i världen som rym-
mer mest forntidsmonument. 

6/1 På morgonen är det utflykt 
till de vackert bemålade grav-
kamrarna i Konungarnas Dal, 
till Drottning Hathsepsuts död-
stempel och ruinerna av gravar-
betarnas by Deir el Medina.

7/1 Utflykt till Karnak och Lux-
ortemplen, samt möjlighet till 
stadsrundtur i Luxor. Resten av 
dagen är fri till egna aktiviteter 
i Luxor. 

8/1 Transport till flygplatsen 
för flyg via Sharm el Sheikh till 
Köpenhamn. Det finns även 
möjlighet att förlänga resan 
med en extravecka i Sharm el 
Sheikh.
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Pris per pers i dubbelrum 

kr. 9.100:-
Tillägg för enkelrum 
kr. 1.779:- 

Priset inkluderar: 
-

hamn.

med frukost 

Deir el Mediner. 

-
men

Priset inkluderar inte

Bokning och förfrågan: 


