
Nya spelare till Beasts
AmerikANsk fotBoll

Nyköpings Baltic Beasts fort-
sätter att förstärka laget. Ny är 
Sebastian Lindqvist, senast i 
Västerås. – Jag är en spelande 
legoknekt, säger han om sig 
själv.

Nyköpingslaget, som verkligen 
vill ge drömmen om ett super-
seriekval en chans i år, är hett på 
spelarmarknaden. Vid årsskiftet 
skrev man kontrakt med quar-
terbacken Carlos Barillas, 30 
år, och Emiliano Nafarrete, 42 
år, med positionen linebacker – 
båda från Djurgården.

Senast i raden att ansluta är 
linebackern Sebastian Lind-
qvist, som kommer från Sunds-
vall men spelat och tränat i 
många klubbar i Sverige.

– Karlstad, Arlanda, North-
side Bulls och de senaste tre 
åren headcoach för Västerås, 
rabblar han på den blåsiga 
konstgräsplanen på Rosvalla.

Avstrippad till bara under-
tröjan för att den andra tröjan 
var för bylsig för en bild i tid-
ningen.

Det är dags för första träning-
en, första träffen med lagkom-
pisarna.

Med tanke på hans erfaren-
heter som tränare ska Sebasti-
an bli spelande coach i Nykö-
pingslaget.

– Simultant kommer jag även 
att coacha Tyresö Royal Crowns, 
som kom tvåa i superserien 
förra säsongen. Jag är glad att 
klubbarna har varit så schysta 
och låtit mig skriva på för båda  
lagen, säger han.

Tiden lär bli fullspäckad med 
tanke på båda lagens tränings- 
och matchschema, men Sebas-
tian gillar läget.

– Mina somrar brukar vara 
fulltecknade, med alla juniorlag 
man coachat under åren, säger 

han. Det är nog mindre än det 
varit under de två–tre senaste 
åren om jag ska vara ärlig.

Det var Baltic Beasts ordfö-
rande Håkan Karlsson som var 
snabb att kontakta Sebastian då 
han blev uppsagd av Västerås 
styrelse. På köpet kan klubben 
få ytterligare två spelare.

– Det är bara formaliteter 
innan övergångspappren är på-
skrivna. Sedan är det klart, sä-
ger Sebastian. Det är två killar 
som jag tränat sedan junior- 
åldern i Arlanda. Johan Ingelsen 
Olsson som är linebacker. Han 
var min defensive koordinator 
när jag var huvudcoach i Väs-
terås. Den andra killen är Jens 
Frykstrand och han är defensiv 

line. Han var min defensiv line 
coach i Västerås. Båda har spe-
lat amerikansk fotboll på high-
school i USA.

Det är mycket erfarenhet som 
kan komma Nyköping till del 
med andra ord.

– The sky is the limit, kom-

menterar huvudtränaren Fer-
nando Guillén de nya tillskot-
ten.

– Det är killar med erfaren-
het, duktiga killar som vi spe-
lat emot så det blir helt klart en 
förstärkning.

Och mer kan det bli. Dead-

line för svenska övergångar är 
den siste mars.

klubben ligger i förhandling 
med landslagsmeriterade An-
dreas Johansson liksom en kille 
från Spanien, som även han re-
presenterat sitt land.

– Det kan bli sex, sju, åtta, 
nio nya spelare innan det här är 
över, säger Fernando och börjar 
riva runt bland skydden på jakt 
efter en borttappad mössa.

För en gångs skull kan 
coachandet i Baltic Beasts bli en 
trivsam sysselsättning, och inte 
en kamp att få tillräckligt med 
spelare till alla positioner.

Ulrika Gustafzon Cummings
0155-767 47 

ulrika.cummings@sn.se

Fernando Guillén och Sebastian Lindqvist skakar hand för ett begynnande bra samarbete. Sebastian ska både hjälpa till som tränare  
i Baltic Beasts och spela. Foto: DaviD LunDgren

Baltic Beasts matchschema

Division 1 östra
14 maj: Södertälje–nyköping
Vecka 20: nyköping–Stockholm
Vecka 21: eskilstuna–nyköping
Vecka 22: norrköping–nykö-
ping
Vecka 23: nyköping–Södertälje

19 juni: roslagen–nyköping
Vecka 31: Stockholm–nykö-
ping
Vecka 32: nyköping–norrkö-
ping
Vecka 33: nyköping–eskilstuna
Vecka 34: nyköping–roslagen


