
ONSDAG 27 OKTOBER 201012 ELITSERIEN

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: Ett (2010).
Placering i fjol: Etta i grundserien, SM-guld efter finalseger
mot Bollnäs.
Arena: Zinkendamms IP.
Publikrekord: 6 912 mot Sandviken, semifinal 3, 2001.
Tränare: Stefan Karlsson.

NYFØRVÆRV
Per Einarsson (Vetlanda), Patrik Hedberg
(Falu BS), Pavel Jakushev (Uralskij
Trubnik).

FØRLUSTER
Gustav Björkman (slutar), David 
Karlsson (Villa), Kalle Spjuth (Sirius).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Med David Karlsson har vi tappat 54 mål och det är
tungt. Men vi har ett kapabelt lag och jag tror att vi

kommer att vara med långt in på sä-
songen. Jag tror också vi tar hem
SM-guldet.
STEFAN KARLSSON, tränare

”

2) HAMMARBY

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: –
Placering i fjol: Nia i grundserien.
Arena: Akelius Cape East Arena.
Publikrekord: 2 007 mot Hammarby 9/12 2009.
Tränare: Jukka Ohtonen.

NYFØRVÆRV
Niklas Gählman (Kalix), Rolf Larsson
(IFK Helsingfors).

FØRLUSTER
Jukka Ohtonen, 
spelande tränare (slutar).

M˚LSÆTTNING

OCH GULDFAVORIT
Vi lärde oss
mycket förra sä-

songen, men har fortfarande
mer att lära. Med den trupp vi har
nu har vi inget i slutspel att göra. Vi
har för tunn trupp och är känsliga för
skador. Jag tror att Sandviken vinner SM.

JUKKA OHTONEN, tränare

”

11) HAPARANDA

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: Fem (1947, 1963, 1964, 1976, 1977).
Placering i fjol: Åtta i grundserien, förlust i kvartsfinalen
mot Bollnäs.
Arena: Hällåsen IP.
Publikrekord: 5 097 mot Edsbyn 14/3 1978.
Tränare: Svenne Olsson.

NYFØRVÆRV
Joakim Hedqvist (Edsbyn), Lucas Lund (Edsbyn).

FØRLUSTER
Per-Johan Wikström (Sirius).

M˚LSÆTTNING OCH

GULDFAVORIT
Vi har hela tiden sagt att när
vi är redo att vinna en

kvartsfinal, gör vi det. Nu är vi redo
och odlingsbara. En glädjande sak är
att 16 av 20 i truppen är egna pro-
dukter. Jag tror att Sandviken vinner
SM-guld.   SVENNE OLSSON, tränare

”

4) BROBERG/SØD

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: Två (1951, 1956).
Placering i fjol: Trea i grundserien, förlust i SM-finalen mot
Hammarby.
Arena: Sävstaås IP.
Publikrekord: 8 141 mot Edsbyn 26/12 2000.
Tränare: Hans Åström.

NYFØRVÆRV
Daniel Skarps (Edsbyn).

FØRLUSTER
Patrik Larsson (slutar), 
Tobias Björklund (Ljusdal), 
David Borvall (Gais).

M˚LSÆTTNING

OCH GULDFAVORIT
Vi strävar alltid efter
att nå så långt som

möjligt. Försäsongen har sett
bra ut, men om vi är lika bra
som i fjol återstår att se. Jag
tror Sandviken vinner SM-guld.

HANS ÅSTRÖM, tränare

”

9) BOLLNÆS

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: Sex (1945, 1946, 1997, 2000, 
2002, 2003).
Placering i fjol: Tvåa i elitserien, förlust i semifinalen mot
Bollnäs.
Arena: Göransson Arena.
Publikrekord: 5 880 mot Vetlanda 1988.
Tränare: Thony Lindquist.

NYFØRVÆRV
Erik Säfström (Örebro), Misha Sveshnikov
(Dynamo Moskva).

FØRLUSTER
Erik Rosengren (Villa), Kalle Mårtensson
(Ljusdal), Magnus Muhrén (Gais), Da-
niel Eriksson (Dynamo Kazan), Alex-
ander Driagin (Skutskär).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi har haft hög nivå på försäsongen. Vi har chansen
till SM-guld, absolut. Det får inte bara bli för många

skador på bärande spelare. Ja, jag tror vi tar hem guldet.
THONY LUNDQUIST, tränare”

1) SANDVIKEN

FAKTA KLUBBEN
SM-guld: –
Placering i fjol: Elva i grundserien, kvalade sig kvar i elit-
serien.
Arena: Arena Vänersborg.
Publikrekord: 7 515 mot Gripen 26/12 2001.
Tränare: Marcus Bergwall, Jonas Berner.

NYFØRVÆRV
Alexander Mayborn (Gripen), Pekka Rintala 
(Kalix), Alexander Zitouni (Härnösands AIK), 
Sebastian Loheden (Blåsut).

FØRLUSTER
Arvid Walther (Blåsut), Anders Englund

(Gripen), Jesper Larsson (IFK Kungälv), 
Ilja Grachev (Blåsut)

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Det är svårt att säga var vi
står. Under försäsongen

har det varit lite upp och ner. Vi
har ett ungt lag och målsätt-
ningen är att bli bättre än i fjol.
Jag tror Villa tar guldet.

MARCUS BERGWALL, tränare

”

10) VÆNERSBORG
FAKTA OM KLUBBEN

SM-guld: 18 (1923, 1924, 1926, 1942, 
1943, 1948, 1950, 1960, 1973, 1989, 1990, 1993,
1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2009).
Placering i fjol: Sexa i grundserien, förlust i kvartsfinalen
mot Sandviken.
Arena: ABB Arena Syd.
Publikrekord: 11 231 mot IFK Uppsala 1934.
Tränare: Andreas Westman, Jonas Holgersson.

NYFØRVÆRV
Andreas Elmesjö (Köping), David Movitz 
(Örebro), Janne Rintala (Kalix).

FØRLUSTER
Klas Nordström (Villa), Daniel Kjörling 
(slutar), Anders Östling (Tillberga), 
Sebastian Karlsson (Örebro SK), 
Rickard Hettman (Sarpsborg).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi fortsätter efter den plan vi har och har lyft upp
många egna talanger. Vi ska försöka bjuda på un-

derhållande bandy och siktar på slutspel. När det gäller
SM-guldet säger jag Tillberga.

JONAS HOLGERSSON, tränare
”

8) VÆSTER˚S

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: –
Placering i fjol: Fyra i grundserien, förlust i semifinalen mot
Hammarby.
Arena: Sparbanken Lidköping Arena.
Publikrekord: 8 774 mot Selånger 1981.
Tränare: Kent Edlund, Ari Holopainen.

NYFØRVÆRV
Klas Nordström (Västerås), Erik Rosengren (Sandviken),
Petter Björling (Falu BS), David Karlsson (Hammarby),
Joakim Bergqvist (Lidköpings AIK)

FØRLUSTER
Timo Arjanko (IFK Kungälv), Joakim Björkman (Rättvik),
Sebastian Isaksson (ej klart med ny klubb), Robin Olsson
(Boltic), Mattias Nilsson (Gripen)

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Det är roligt att folk tror att vi kan vara med och
slåss om guldet, vi får se hur långt det bär. Jag är

nöjd med hur det sett ut spelmässigt under försäsongen,
inte resultatmässigt. Jag tippar att Sandviken vinner SM-
guld. ARI HOLOPAINEN, tränare
”

3) VILLA LIDKØP.

På onsdag drar elitserien i
bandy i gång med två matcher.

Den här säsongen kommer
Per Fosshaug att finnas på
plats i tre olika skepnader:
✔ Han är mittfältsmotor hos
nykomlingen Tillberga.
✔ Han är ansvarig huvudträ-
nare för samma lag.
✔ Han är SPORT-Expressens
expert.

Och en sak är bandylegenda-
ren säker på – årets elitserie
blir rekordjämn.

– Därför är det väldigt svårt
att tippa hur den kommer att

sluta, riktigt tufft, säger Per
Fosshaug.

Fler utmanar om guldet
Den här säsongen spelar

dessutom bara en svensk, Da-
niel Eriksson, i Ryssland.

– Alla de bästa spelarna är
tillbaka i Sverige igen. För
några år sedan var alla i Ryss-
land. Nu är de här och det är så
klart ett lyft för hela elitserien.
Dessutom har ju Misha
Sveshnikov kommit ”hem”
igen. Det är jättestort.

Under många år har alla

pratat om ”de fyra stora”:
Edsbyn, Västerås, Sandviken
och Hammarby. Nu har fler
lag slagit in sig in i toppen.
Varför?
– Flera andra lag har fått re-

surser, kun-
skap och or-
ganisation
för att
komma i
kapp. Sedan
har spelarna
som återvänt
från Ryss-
land spridits
över olika
klubbar. Tit-
tar man på
enskilda lag har exempelvis
Broberg fått fram många unga
bra spelare och nu dessutom
plockat hem Jocke Hedqvist
från Edsbyn. Villa Lidköping är
ett annat lag som nu har både
resurser och kunskap.

Just Villa Lidköping nämns
som tänkbara svenska mäs-

tare. I World Cup nyligen vek
laget ner sig och många bör-
jade tala om att det var det
”gamla vanliga Villa” igen.
Vad innebär det uttrycket?
– Det är väl något som spridit

sig bland
äldre spelare.
När det varit
viktigt eller
när det gått
emot lite
grann, då har
Villa inte kun-
nat resa sig.
Ser man på
andra stora
lag har de all-
tid en för-

måga att mobilisera sig tack
vare sina karaktärsspelare. Jag
ser inte att Villa har den typen
av spelare. Villa verkar vilja
vinna genom att lira sig genom
hela serien. Det är läckert med
lirare och ingen skulle bli gla-
dare än jag om det lyckades,
men det blir svårt.

Du har tippat att Sandviken
tar hem elitserien. Blir det
också de som lyfter SM-
bucklan?
– Det är jag inte säker på,

men jag tror på en final mellan
Sandviken och Hammarby.

Och vem drar längsta strået
på Studenternas i Uppsala?
– Om Sandviken får fart på

Christoffer Edlund tror jag de
vinner.

”Jag är överskattad”
Vilken är elitseriens mest
överskattade spelare?
– Jag själv. Om man tittar på

min ålder och den kropp jag
har med knäproblem och annat
är förväntningarna på mig för
högt ställda. Visst, jag har
mycket rutin, men det går inte
alls lika fort längre.

Elitserien mest underskat-
tade spelare?
– Det finns väldigt många.

Ulf Einarsson i Hammarby
gör inte så mycket mål och as-

Han är en av Sveriges mest färgstarka bandyspelare
genom tiderna.

Ett spelgeni som kan göra det omöjliga på planen – men
också en person som plötsligt får ”hjärnsläpp” och blir
inblandad i bråk med domare eller motspelare.

Per Fosshaug väcker känslor i alla läger.
Och som SPORT-Expressens bandyexpert lovar han att

inte vara rädd för att säga vad han tycker.
– Jag står för mina åsikter. Samtidigt ska man också se

mina tankar som lite av råd till spelare eller föreningar
som kanske är på fel väg, säger Per Fosshaug.

FOSSHAUGS ANALYS
Det har sett bra ut på försäsongen och nyförvärven
Sveshnikov och Säfström är tunga. Visst, Sandviken har
tappat Muhrén och Daniel Eriksson, men samtidigt har
inte Christoffer Edlund varit med så mycket under för-
säsongen på grund av skada. När Sveshnikov börjar
hitta honom med sina passningar blir Sandviken starka.
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SPORT-Expressens expert – och Tillbergas spelande trän

FOSSHAUGS ANALYS
De har lärt sig lite mer efter en säsong i elitserien,
samtidigt har de andra lagen lärt sig mer om Haparanda.
De har inte fyllt på med något speciellt. Jukka Ohtonen
slutar och samtidigt är det frågetecken för en del
spelare, bland annat är Peter Norén inte fulltränad
ännu.

FOSSHAUGS ANALYS
Jag skulle egentligen velat ha Villa högre upp, men jag
tror inte det längre efter att jag såg Hammarby slå dem
med 7–2 i World Cup. Villa hade inte en chans. De har
fyllt på med bra spelare som David Karlsson och Klas
Nordström, men räcker inte hela vägen.

FOSSHAUGS ANALYS
De blir bättre och bättre för varje säsong och de yngre
tar för sig allt mer. Jocke Hedqvist
kommer dessutom att bli en väl-
behövlig ryggrad och en riktig
motor som rycker upp laget när
det går tungt.

FOSSHAUGS ANALYS
De gick till final i World Cup och har fått ett riktigt bra
nyförvärv i Per Einarsson. Samtidigt har de tappat en
del, bland annat David Karlsson som är bra i straff-
området och gör mycket mål. Hammarby är inte lika
starka som förra året, men de kommer att vara med i
toppen.

FOSSHAUGS ANALYS
Jag kunde ju inte tippa dem före Tillberga! Västerås är
tunga och gedigna och har bra fart och det är svårt att
göra mål på dem. De har tappat
Kjörling i målet och Östling utan
att ersätta dem, men det blir
slutspel.

FOSSHAUGS ANALYS
Marcus Bergwall är ny tränare, men i övrigt har de inte
fyllt på något speciellt. Vänersborg känns lite bättre i år.
Bergwall har tidigare antytt att han eventuellt ska spela,
men nu har han gjort illa fingret och blir i vilket fall som
helst borta rätt så länge.

FOSSHAUGS ANALYS
Bollnäs lagkapten och libero Andreas Westh är skadad
och kan bli borta 6–8 veckor. Då har stora delar av
grundserien gått. Westh är ryggraden i deras lag. Jag
tror i för sig han är tillbaka tidigare, men jag tror ändå
inte Bollnäs räcker till slutspel.
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