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NYHETER

Bra vård på Örnsköldsviks sjukhus
Kömiljoner - med nöd och näppe
Villabrand i Kyrkdal
Trafikolycka söder om Skulnäs i natt
Olaga hot blev grov kvinnofridskränkning
Halvering av sjukfrånvaron
Bilbrand i Mjäla
Två till sjukhus efter trafikolycka i natt
Nya gaddar i Sollefteå
Klartecken till två vindkraftverk på Härnön
Chans på fem miljoner
Härnösandshäktet fyllt  med dopningsmisstänkta
Ny kaj och rekord för M/f Ulvön
"Det är bara att kapitulera"
Mot en "skärgård i världsklass"
Gladan förlorade alkoholtillståndet
Hågesta är fel plats för en friskvårdsanläggning
Misstänkt drograttfylla

SPORT

Fredrik nästbäst  som 24:a
Andersson Hed med i toppen
Ferry bäste svensk på 20:e plats
Liverpool förlorade mot jumbon
Mardrömsmotståndaren imponerade
Bologna-Atalanta spelas på söndag
Robin utslagen i kvarten
Första pallplatsen för Modin
Olsson tog säsongens bästa placering
Pärson stoppas - störtlopp inställt
Pärson stoppas - störtlopp inställt
Domeij den gladaste svenskan i Pokljuka
Nya utmärkelser för Woods
Sjukdom hindrar Falk i Rogla
Jonsson och "Aco" utanför topp tio
Brodeur satte nytt  NHL-rekord
Sjukdom hindrar Falk i Rogla
Jonas Gustavsson tillbaka i målet
SGIF och Älgarna inleder hemmavid

NÖJE

"Mamma Mia" bäst i Norge
Jacksonkonsert i farozonen
U2 slår turnérekord
Idol är historia för Ö-viksaktuelle Erik
Vega i Köpenhamn räddas
Gladys del Pilar utlovar stämningsfull julmusik
Kent visar video om försvunna
SVT letar  musikaltalang
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Pallplats och revansch för Lindnord
ÖRNSKÖLDSVIK Multisportaren Mikael Lindnord från Örnsköldsvik fick på kort tid uppleva besvikelse och glädje.
Hans lag Team Explore hade tätkänning men fick bryta världsmästerskapet. Mikael åkte sedan till Brasilien där han slutade trea
i världscuptävlingen Ecomotion.

– En av de bättre tävlingar jag gjort, säger Mikael Lindnord.
Han är lagkapten i Team Explore som hade stora förväntningar på VM i Portugal. Men efter två dagar tvingades
laget bryta när en av medlemmarna blev sjuk. Team Explore låg tvåa och en bra bit före svenska Lundhags
Adventure som slutade på tredje plats.
– Paul Romero, lagkaptenen i Oskalonga, hörde av sig när han såg att vi brutit i VM och frågade om jag kunde
komma och tävla med dem i Brasilien istället eftersom de saknade en kille. Jag packade om mina grejor i Portugal,
mellanlandade på Arlanda och flög sedan vidare till Brasilien, berättar Mikael.
Han ingick i Team Oskalonga International tillsammans med två amerikaner och en brasilianare. De hamnade på
tredjeplats i det 31 lag stora startfältet. Före sig hade de endast två inhemska lag.
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