
Tirsdag 26. februar 2019 25

SPORT

FØRSTE TIL MESTERSKAP: Emilio Garcia skal spille for Spania i ishockey-VM senere i vår. Spanjolen spiller til daglig for Skiens U18-lag. FOTO: TOM ARNE BORGERSEN

Emilio Garcia er
første landslagslags-
spiller fra Nordic
Hockey Academy
som skal spille et
verdensmesterskap.

b SKIEN

– Jeg gleder meg veldig, sier
17-årige Emilie Garcia etter at
han ble tatt ut på det spanske
U18-landslaget i ishockey.
I løpet av de siste to årene
har Nordic Hockey Academy,
ishockeyakademiet knyttet til

Skien Hockeyklubb fostret fem
landslagsspillere.

Spansk pass
Historien til Emilie Garcia er
litt annerledes enn uttaket av
Håkon Bråthen (Norge U16),
Alexander Gschiel (Østerrike
U16), Marian Haborak (Slova-
kia U16 og U17) og Paul Schmid
(Østerrike U19 og U20) de siste
to årene.
– Han er vår første spiller som
skal spille for sitt land i et ver-
densmesterskap, sier akademi-
trener Sam Liebkind.
Garcia har spansk pass, men

er født i Asker.
– Jeg har spansk far, men jeg

har alltid bodd i Norge, sier han

som har spilt for både Holmen
og Frisk Asker før han kom til
Skien for to år siden.
Siden den gang har det bare

gått én vei for unggutten.

God utvikling
– Jeg har hatt en god utvikling
etter at jeg kom til akademiet.
Jeg kan takke akademiet for ut-
viklingen jeg har hatt. Her er de
tett på og vi følges opp hele døg-
net, skryter ishockeyspilleren.
Historien bak uttaket av Gar-

cia er spesiell.
Trener Liebkind tok kontakt
med det spanske ishockeyfor-
bundet og fortalte at de har en
spiller med spansk pass som
har tatt gode steg den siste ti-

den.
– Så ble han tatt ut til mes-
terskap allerede nå i april, uten
at de har hatt ham på test, sier
trener Liebkind ommuligheten
Emilio får på det spanske land-
slaget.
– Jeg er glad for at det ble tatt
kontakt, og den spanske trene-
ren har sett litt video av meg,
gliser 17-åringen som reiser til
Barcelona tidlig i april.

Til Barcelona
– Vi skal ha en treningsleir i
Barcelona før vi reiser til Litau-
en. Jeg gleder meg til det, sier
han videre.
Emilio skal spille for det
spanske U18-landslaget i ver-

densmesterskapet i Litauen i
april.
– Han får ikkemøte Norge. De
er én divisjon høyere opp enn
Spania, sier treneren.
17-åringen selv tror at Spania
kan gjøre det godt i verdens-
mesterskapet.
– Spansk ishockey har tatt
mange steg de siste årene, og
flere av landslagene har rykket
opp i nivå, legger han til.
Han har tenkt å bruke mulig-

heten godt.
– Det er jo stas å spille for lan-
det mitt, og jeg gleder meg til
mesterskapet, sier 17-åringen.

b Tom Arne Borgersen
tom.arne.borgersen@varden.no

Emilio (17) er klar
for VM-sluttspillet

b FOTBALL Tottenham-manager
Mauricio Pochettinos konfrontasjon
med dommer Mike Dean kan få kon-
sekvenser. Englands fotballforbund
(FA) har opprettet disiplinærsak.
Argentineren var rasende etter

Tottenhams 1-2-tap borte mot Burn-
ley lørdag. TV-bildene viste at han

fulgte etter Dean og hadde en amper
ordveksling med kamplederen på
Turf Moor-gresset.
Senere hadde Pochettino nok en

arg konfrontasjon med Dean i spil-
lertunnelen. Begge episodene kan ha
vært brudd på FAs regelverk. Spurs-
manageren erkjente etterpå at han

gikk over streken.
Han signaliserte også at han ikke

ville bestride en mulig disiplinærsak
mot ham. Mandag kom FA på banen
og iverksatte en etterforskning av
det som skjedde på Turf Moor.
FA skriver i en uttalelse at de vil

undersøke anklagene om at Pochet-

tino hadde et upassende språk og
oppførsel.
Pochettino må forklare seg innen

torsdag kveld. I verste fall blir han
utestengt og må se Tottenham fra
tribunen i en eller flere kamper.

(NTB)

Pochettino risikerer å bli utestengt


