
FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: –
Placering i fjol: nykomling (vann allsvenskan norra).
Arena: ABB Arena Syd.
Publikrekord: 5 718 mot Västerås 26/12 2007.
Tränare: Per Fosshaug.

NYFØRVÆRV
Anders Östling (Västerås SK), Andreas Bergwall (Dynamo
Kazan), Johan Kruse (Falu BS).

FØRLUSTER
Andreas Broberg (Örebro), Kalle Samuelsson 
(ej klart med ny klubb), Peter Winbäck 
(Djurgården).

M˚LSÆTTNING OCH

GULDFAVORIT
Vår målsättning är att ta oss
till slutspel. Visst, vi är ny-

komlingar men jag tror på oss.
I Östling och Bergwall har vi fått in
två världsspelare. Jag tror att
Sandviken och Hammarby möts i
SM-finalen och där tippar jag
Sandviken.

PER FOSSHAUG, tränare

”

7) TILLBERGA
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FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: –
Placering i fjol: 12:a i grundserien, kvalade sig kvar i elitse-
rien
Arena: Skarpe Nord.
Publikrekord: 3 900 mot Örebro, SM-semifinal 1973.
Tränare: Tommy Österberg.

NYFØRVÆRV
Timo Arjanko (Villa Lidköping), Jesper 
Larsson (Vänersborg), Mathias Johansson
(Falun), Johan Rolén (Jönköping), Simon 
Stenvall (Gripen).

FØRLUSTER
Patrik Johansson (Sirius), Patrik 
Ewerstein (slutar), Mattias Olausson (Ale-Surte).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi har ett ungt och oerfaret lag, men det blir nog
ganska okej till slut. Om vi presterar bra ska det

räcka så långt att vi inte åker ur och att vi slipper kvala.
Jag tippar Sandviken som SM-vinnare.

TOMMY ÖSTERBERG, tränare
”

13) IFK KUNGÆLV

FAKTA OM KLUBBEN
SM-guld: Nio (1952, 1953, 1962, 1978, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Placering i fjol: Femma i grundserien, förlust mot Villa/Lid-
köping i kvartsfinalen.
Arena: Dina Arena.
Publikrekord: 7 458 mot Bollnäs 26/12 2001.
Tränare: Peter Törnberg.

NYFØRVÆRV
Felix Pherson (Rättvik).

FØRLUSTER
Joakim Hedqvist (Broberg), Daniel Skarps
(Bollnäs), Lucas Lund (Broberg/
Söderhamn), Peter Törnberg (slutar).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi är inne i en generationsväxling där vi bygger nytt
och har mycket ungt i laget. Det jag har sett under

matcherna hittills har känts bra. Vår målsättning har under
många år varit att spela de stora matcherna. Jag tror
Sandviken tar hem SM-guldet.

PETER TÖRNBERG, tränare

”

5) EDSBYN
FAKTA OM KLUBBEN

SM-guld: Fem (1921, 1922, 1961, 1966, 1968).
Placering i fjol: Sjua i grundserien, förlust i kvartsfinalen
mot Hammarby.
Arena: Studenternas IP.
Publikrekord: 8 975 mot Edsbyn 14/3 2009, SM-semifi-
nal.
Tränare: Magnus Berglund.

NYFØRVÆRV
Patrik Johansson (IFK Kungälv), Kalle 
Spjuth (Hammarby), Per-Johan Wikström 
(Broberg/Söderhamn)

FØRLUSTER
Håkan Kyller (slutar), Göran Rosendahl 
(slutar), Micael Jacobsson (Boltic)

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi har en långsiktig plan som vi arbetar efter. Den
här säsongen vill vi spela så många matcher som

möjligt. Det är alltid kul med slutspel. När det gäller guldet
tror jag att det går till Sandviken. 

OLLE GABRIELSSON, assisterande tränare
”

6) SIRIUS

FAKTA
SM-guld: Nio (1979,
1980, 1981,1982, 
1983, 1984, 1985, 1988,
1995).
Placering i fjol: Nykomling
(vann allsvenskan södra).
Arena: Tingvalla Isstadion.
Publikrekord: 9 884 mot
Örebro 1957 (IF Göta),
4 796 13/3 mot Selånger
(Boltic).
Tränare: Ola Fredricson.

NYFØRVÆRV
Robin Olsson (Villa), Micael 
Jacobsson (Sirius), Marius Austad (Solberg), Martin
Skogshjärta (Mosserud), Anders Wallman (Mosserud),
Konstantin Akhlestin (Tranås).

FØRLUSTER
Martin Apelqvist (Gripen), Marcus Elfström (Slottsbron),
Magnus Fransson (slutar), Hampus Nilsson (IFK Motala).

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Vi gör det bästa vi kan med den trupp vi har. Målet
är att hänga kvar. Vi har ett ungt och utvecklings-

bart lag, men framför allt har vi väldigt kul tillsammans.
Jag tippar Hammarby som SM-segrare.         

OLA FREDRICSON, tränare
”

FAKTA KLUBBEN
SM-guld: Tre (1986, 1991, 1992).
Placering i fjol: Tia i grundserien.
Arena: Tjustkulle.
Publikrekord: 4 475 personer mot IFK Motala 8/3 1985
(Tjustkulle), 5 362 mot Nässjö IF 6/1-1961 (landbandy-
banan).
Tränare: Sergei In-Fa-Lin, Mattias Rehnholm.

NYFØRVÆRV
Henrik Esserius (Nässjö), Marcus Sixtensson-Ottosson
(Lidköpings AIK), William Sjöberg (Ullevål), Christian Bo-
man (Nässjö)

FØRLUSTER
Jens Andersson (Tranås BOIS), Stefan Nordén (Frillesås),
Christopher Sandell (IFK Motala), Per Einarsson (Ham-
marby), Andrej Sannikov (slutar), Lucas Blom (Motala)

M˚LSÆTTNING OCH GULDFAVORIT
Jag hoppas att våra många unga spelare tar ytter-
ligare steg framåt. Målet är att prestera bättre än i

fjol och att slippa de fyra sista platserna. Att se den nya
bandyhallen växa fram invid Tjustkulle ger oss alla mycket
energi. När det gäller SM-guldet tippar jag Sandviken.

MATTIAS REHNHOLM, tränare

”

12) VETLANDA

sist, men han är otro-
ligt drivande i Ham-
marby. En annan spe-
lare är Magnus Jo-
neby i Västerås som
har en otroligt hög
nivå hela tiden.

Du är själv 45 år
och spelar fortfa-
rande i elitserie-
bandy. Är inte det
ett svaghetstecken
för svensk bandy?
– Lite grann är det

givetvis så, men det
finns exempel från
andra idrotter, bland annat
ishockey, där personer är fram-
stående långt upp i åldern.
Bandy är också en sport som det
tar lång tid att lära sig. Sedan
har jag ju faktiskt också varit
en av de bästa i världen.

Vilka är de största svårighe-
terna med att vara spelande
tränare?
– Erfarenhetsmässigt är det

att kunna koncentrera sig på de

svåra omställningar
som uppstår. Samti-
digt har jag som spe-
lare i mina tidigare
klubbar varit van att
ha del i besluten och
faktiskt känt mig
som lite av en spe-
lande tränare. Ett
annat problem kan
vara för spelarna att
se mig som tränare
när jag samtidigt är
med ute på planen.
Du blir ofta utvisad
och hamnar i kon-

flikter med både mot-
spelare och domare. Är
det inte dags att börja
lugna ner dig lite?
– Jag måste ligga på

gränsen för att bli bra i
spelet. Det finns nästan in-
gen återvändo. Det bara är
som det är.

Det har blivit tre röda
kort under försäsongen.
– Förhoppningsvis har

jag fyllt min kvot där. De röda
korten är något som jag måste
försöka ta bort.

Viktigt med hallar
Hur ska bandyn locka till sig
mer folk?
– Rekrytera nya spelare på

ungdomssidan. Det handlar helt
enkelt om att få in mer spelare
som börjar spela tidigt och där-
med blir skickligare och skickli-
gare. Om fler håller på med
bandy blir det också mer in-
tresse för sporten, det blir en
massa spin-off-effekter.

Hur viktiga är bandy-
hallar för framtiden?

– Det är bara att titta
på Tillbergas ungdoms-
verksamhet som ökat
lavinartat. Det beror
helt på hallen. Det är
inte många som vill
vara ute och spela eller
titta på bandy när det
regnar eller är riktigt
kallt och jävligt.
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M˚NGSIDIG. SPORT-Expressens bandyexpert Per Fosshaug,
spelande tränare i Tillberga, i årets elitserie. Foto: TOMMY PEDERSEN

Sammanställning: ANDERS FALLENIUS

nare – Per Fosshaug om säsongen

FOSSHAUGS ANALYS
De matar på med sitt spel och har fyllt på med några
nya spelare, inte minst Kalle Spjuth från Hammarby.
Sirius har sett bättre ut på försäsongen nu, än de gjorde
förra året. Men laget räcker inte längre än till sjätte-
plats.

FOSSHAUGS ANALYS
De har fått tillbaka Tomas Knutsson fullt ut efter hans
skada förra säsongen och har ett ungt och utvecklings-
bart lag. Samtidigt har Vetlanda
det tufft och har tappat en
del spelare. Jag tror de kla-
rar sig kvar genom kval.

FOSSHAUGS ANALYS
Hittills har det sett riktigt bra ut. Edsbyn är uppe i en
generationsväxling, men de har ändå väldigt rutinerade
spelare som Daniel Liw, Magnus Olsson, Fredrik Åström
med flera. Inte minst Liw har kommit tillbaka ordentligt
efter sin skada. Sedan har vi unge Simon Jansson som
är riktigt, riktigt bra

FOSSHAUGS ANALYS
De har varken material eller organisation och räcker
helt enkelt inte till.

FOSSHAUGS ANALYS
Jag vet inte så mycket om Kungälv, men det känns som
alla vill spela ur dem ur elitserien. Det är Skarpe Nord
och dåliga förutsättningar och ingen
vill åka dit. Kungälv gjorde
det bra som lyckades
kvala sig kvar förra året.

Anders
Fallenius
anders.fallenius
@expressen.se

FØRSTA 
MATCHERNA
I MORGON: 
Sirius–Sandviken
Villa/Lidköp.–Bollnäs 
28/10:
Västerås–Boltic Göta 
29/10: 
Kungälv–Broberg/S.
Hammarby–Edsbyn
Bollnäs–Sirius 
30/10: 
Vänersb.–Haparanda 
31/10:
Edsbyn–Vetlanda

Törnberg.
Rosendahl.

Arjanko.
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14) BOLTIC GØTA

SNABBGUIDEN

FOSSHAUG TIPPAR SKYTTEKUNG
Jocke Hedqvist, Broberg/Söderhamn, Patrik Nilsson, Hammarby,
Christoffer Edlund, Sandviken, David Karlsson, Villa Lidköping,
Daniel Andersson, Villa Lidköping.

FOSSHAUG TIPPAR BUSE
Per Fosshaug, Tillberga, Magnus Fryklund, Broberg/Söderhamn,
Linus Pettersson, Sandviken, Philip Lennartsson, Vetlanda, Daniel
”Zeke” Eriksson, Sandviken.

S˚ AVGØRS ˚RETS ELITSERIESÆSONG
m 26 omgångar. m Lag 1–8 till kvartsfinal. m Lag 9–10 har spelat
färdigt. m Lag 11–12 kvalar mot tvåorna i norra och södra allsvens-
kan. m Lag 13–14 till allsvenskan. m Kvartsfinaler: Bäst av fem.
m Semifinaler: Bäst av fem. m SM-final i Uppsala 20 mars 2011.

HAR SEX SM-GULD
h Namn: Per Fosshaug.
h Född: 24 februari 1965.
h Familj: sambon Vicktoria och
fyra barn, 15, tvillingar på 3 1/2,
1 år och tio månader.
h Tidigare klubbar: Borlänge,
Falu BS, Vänersborg, Västerås
SK, Sandviken, Tillberga.
h Meriter som spelare: Sex SM-
guld, fem VM-guld, Årets man i
svensk bandy 1994, Stor grabb
med 129 landskamper.

FOSSHAUGS FEM FAVORITER
1) MISHA SVESHNIKOV, SANDVIKEN: Ingen annan kan göra de
saker han gör i den fart han har.
2) PATRIK NILSSON, HAMMARBY: Målskytt, framspelare, en
ryggrad i laget.
3) MAGNUS MUHRÉN, GAIS BANDY: Briljant bandyspelare som
ska ta upp laget i elitserien.
4) PER HELLMYRS, BOLLNÄS: Har unik kapacitet på planen.
5) DANIEL ANDERSSON, VILLA LIDKÖPING: Ende svensk som kan
mäta sig med Sveshnikov i skridskoåkningen.
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