MATCHPROGRAM

Omg. 8 | 24/11
Kl. 19:00 | Behrn Arena

Örebro på jakt efter första
segern
Det var otroligt nära senast på kungliga Södermalm i Stockholm mot Hammarby
på Zinkensdamm. 4 - 4 med mersmak och sen kvittering av hemmalaget på
hörna.
Nu väntar Bollnäs hemma i Behrn Arena, ett Bollnäs som inlett starkt trots att
man precis som Örebro var rejält nederlagstippade av den så kallade expertisen.
Bollnäs står på 7 inspelade poäng och har Örebrofostrade succémålvakten Erik
Persson längst bak. Vad han har växt som uttalad förstamålvakt, tänk vad
förtroende kan göra.
Här återfinns också förra säsongens skytteligatvåa i Örebro, Saku Hämäläinen.
En längre intervju med Saku finns att läsa längre ned i matchprogrammet.
Bollnäs har byggt nytt under ledning av legendaren Andreas Westh och mycket
av spelet kretsar kring Edsbyn legendaren Hasse Andersson som är ny i laget
efter 22 säsonger hos antagonisten Edsbyn. Alla minns vi väl turbulensen som
mynnade ut i den övergången men det lämnar vi därhän här.
Örebro har sett allt bättre ut på slutet och börja växa in i elitseriekostymen, i
synnerhet det defensiva spelet har utvecklats senaste tiden, något som vr en
direkt nödvändighet då man slöppt in alldeles för mycket mål under inledningen.
Nu ser man en helt annan trygghet, ett större lugn och tightare spel i defensiven.
Man har också blivit betydligt bättre på att vårda bollen och värdera rätt ute på
isen. Nycklar som skall ge laget dess första seger ikväll tillsammans med en stark
skridskoåkning och en sällan skådad glöd för klubbmärket på bröstet.

Uppsnack med

Vilgot
Sjölander

"Från början hade vi inte riktigt bestämt oss för vad vi
vill göra tillsammans, framför allt i defensiven. Där har
vi hittat ett sätt som vi tycker att vi är bekvämare
med."

MATCHINTERVJUN
Vi tog ett snack med succéspelaren Vilgot Sjölander under
tisdagseftermiddagens träningspass i Behrn Arena.

Match mot Bollnäs ikväll. Hur är
stämningen i laget?
- Stämningen är bra, vi har aldrig haft någon
panik trots en tuff inledning. Vi tror på det vi gör i
gruppen och det har börjat att synas på isen nu
också, det tar ett tag att växa in i elitseriekostymen,
det är helt skilda världar mot Allsvenskan.

Hur har det känts för egen del?
- För egen del tycker jag att det gått bra. Jag känner
att jag tar kliv varje träning, varje match. Det är
mycket att lära sig, en ny nivå. Men jag brukar
försöka att inte tänka så mycket, bara gå ut och
köra. Det går ofta bättre om man bara låter det
komma.

Första poängen i söndags, vad betyder den?
– Mycket. Det känns som ett startskott, nu är vi på
gång med något bra. Vi har underpresterat tidigare,
inte gjort någon match som vi fullt ut är nöjda med.
Den här var närmare.

Vem är bäst, du eller brorsan?
- Jag har börjat komma med erkännandet att
Jacob är bättre, han är ju några år yngre också.
Vi är bra på olika saker. Han är mer av en
målskytt, lätt att hitta i djupet och duktig på att
göra mål. Jag gillar mer att sätta igång andra
framåt.

Hur går kvällens match mot Bollnäs?
- Det är dags för oss att vinna nu om vi vill
vara med på allvar, vi har en bra känsla inför
matchen och följer vi vår gameplan har vi
goda chanser att vinna.

Tack till
för hjälp med
intervjun. Du vet väl att du läser allt om
kvällens match i torsdagens NA?!

ÖREBRO SK
#1 SEBASTIAN LUNDGREN
#4 ELIAS SANDHOLM
#5 VICTOR JANÉRS
#6 ARVID KARLSSON
#7 JACOB EDSTRÖM
#10 SIMON BERGWALL
#11 VILGOT SJÖLANDER
#15 SIMON FOLKESSON
#20 JAKOB SJÖLANDER
#21 ANTON ENGSTRÖM
#33 THEO LEWERIN
#41 SEBASTIAN ERIKSSON (K)
#43 ROBIN FOLKESSON
#60 FILIP BERGMAN
#61 MARTIN FLODSTRÖM
#79 SIMON HAGSTRÖM
#83 EMIL JUHLÉN
#90 TOMAS KNUTSON
#93 JOAKIM BERGQVIST
TRÄNARE
MAX ERIKSSON
NICLAS HOLMGREN

Matchdagskrönikan signerad
Åke Johansson
Ett bandyliv
Som liten gled jag runt på den lilla brand dammens knaggliga is hemmavid och
fantiserade att jag var Sören Andersson. Rimfrosten hängde krispigt på den rostiga
taggtråden som skyddade alla djuren på gården från dammens vattenspegel. Jag hade
ritat ”10” baktill på min Jofa-hjälm med familjens enda tuschpenna.
På vingliga ben med läderskridskor på fötterna försökte jag imitera ÖSK:s klarast lysande
stjärna i bandy. De andra lirarna spelade mindre roller i min drömvärld för det var Sören
Andersson som var den stora idolen. Den rödbrusige Bosse Andersson, hårdskjutande
Hasse Nordin och pigge högerbreddaren Kenny Andersson alla var de hjälpryttare till
Sören.
På söndagar var det match på Vinterstadion. 13.15, klassisk starttid, middagen var
uppäten och vi satte oss i bilen, min storebror och jag. Lagets storhetstid hade precis
tagit slut men fortfarande gick laget alltid till slutspel men säsongerna tog oftast slut i
kvartsfinal. Det hjälpte inte att ÖSK värvade Bengt ”Pinnen” Ramström, Thomas Backus
och hade hårdskjutande Örebrosonen Lars-Ove Sjödin på backen. ÖSK var fortfarande
överst i maratontabellen och var det mest klassiska av klassiska bandylag. I alla fall i
Örebro.
Vi parkerade bakom macken på Österplan och stod på långsidan mot Restalundsvägen.
Där på betongläktaren tittade vi på matcherna i regn och rusk, snö och isande kyla på
samma ställe varje gång och lyssnade på spelarnas skär som skar genom luften som
slipade knivar och oftast vann de gulsvarta. I alla fall kändes det så. Vinterns kyliga
temperaturer och kärva klimat krävde varma kläder. Det var inte underligt att man fick
”bandyaxlar”. Den där värken eller tyngden i axlarna som man får av tunga kläder som
skall skydda mot klimatets oberäkneliga kynne och elementens raseri.

Krönikan fortsätter på nästa sida.

Torsten Ehrenmark, den utmärkte kåsören från Örebro, tog ställning för bandysporten
som en klassisk sport som han själv försökte sig på i unga år. Han spelade bandy när
Eyravallen spolades som skridskobana för örebroare och för gulsvart. Torsten hade inte
mycket till övers för sporten med klubba och puck och beskrev hockey ”som att spela
bandy i ett badkar”. Nej, stor is och fart och fläkt i jakten på det ”lackröda nystanet” skulle
det vara enligt den korpulente kåsören som själv aldrig blev någon bandyspelare av klass.
Under några år var jag med som ledare inom ungdomsbandyn. En spännande tid med
härliga killar som var med i laget. Tidiga söndagsmorgnar blev ännu tidigare när vi åkte på
match och spelade mot Oxelösund på bortais. Tidiga söndagsmorgnar blev kallare när vi
spelade mot ärkerivalen Katrineholm på bortaplan i minus 17 grader och grabbarna skrek
högljutt efteråt när stelfrusna fötter tinade i den varma duschen. Bandy är stärkande på
många plan men gav också en härlig gemenskap på de långa bussresorna till alla olika
bortaisar i mellansverige, för det är inte alla orter och samhällen som förstår tjusningen
med bandy.
Till slut fick bandysporten i Örebro inomhushall. Nu var isande vindar, regn och rusk och
allmän misär, då endast en portfölj värmde en trogen publik, ett minne blott. Nu står vi
inne i en fin hall och njuter av fartfylld skridskoåkning och klubbteknik. Virtuoser på en
perfekt isparkett gläder en alltför fåtalig publik med höga krav och förväntningar och
alltför många minnen av hur det en gång var på femtio- och sextiotalet. Bandyfantaster av
äldre märke som hellre minns tider som flytt än inser att vi spelade i den nästa högsta
divisionen.
I många år kämpade klubben mot dålig ekonomi, oförstående byråkrater och politiker
med andra prioriteringar. ”Det går aldrig” är ett uttryck som man trodde satt som en
smäck för den inomhushall som aldrig ville bli verklighet. Ironiskt nog kom en karl vid
namn Werme och ordnade så att alla bandyälskare fick tak över huvudet. Visserligen
räckte inte pengarna till just det, värme, men vad gjorde väl det. På försäsongen kan alla
gå ut ur hallen för att värma sig. Ironiskt.
Nu är det dags för gulsvart att göra comeback i den högsta serien som idag heter
Elitserien. Alla lag har inomhushallar, alla lag har blivit klassiska lag och ÖSK kommer att få
kämpa för att hålla sig kvar då skillnaden är stor mellan Bandyallsvenskan och Elitserien.
Jag hoppas innerligt att vi kan se fram mot en säsong som kommer att ge oss en stabil
plats i högsta divisionen och att gulsvart blir ett etablerat lag i Elitserien. Då kan jag än en
gång kan få åka på isen där hemma med skridskor, nu med barnbarnen och hjälpa dem i
deras drömmar när de åker runt på den lilla dammens knaggliga is.
/Åke Johansson, rektor för Karolinska gymnasiets estetprogram och författare

Ny stad och nytt lag - Vi tog ett snack med
Saku Hämäläinen

#88
saku
hämäl
äinen

Ni har inlett serien starkt. Vad tror du det
är som gjort att det gått så bra?
- Vi har väldigt många nya spelare i laget och
börjat om lite på nytt med ett annat spelsystem.
Det tar lite tid att spela ihop sig och lära känna
varandra på isen. Jag har kommit in i det bra i
Bollnäs och kände mig direkt delaktig i gruppen.
Vi har en bra lagkänsla och stämningen är god
och det ger oss extra energi och fokus på träning
och match. Jag har aldrig tränat bättre än i
somras och jag känner att det har gett resultat på
isen nu i inledningen.

Dina tankar om årets upplaga av
Örebro?
- Örebro har många bra spelare och är ett
väldigt vältränat lag som har bra upplägg på
försäsongsträningen. Dom jagar sin första
seger och vill säkerligen ta den ikväll mot oss.
Jag har sett en hel del matcher med Örebro och
dom har bitvis spelat väldigt bra men gjort för
många individuella misstag där motståndarna
straffat dom och gjort mål. Det finns flera
etablerade spelare som kan driva spelet i
matcherna men Örebro har också många
orutinerade, unga spelare som kommer in i det
mer och som definitivt kommer att bli bättre
och bättre ju mer tighta matcher dom får i
Elitserien.

Hur känns det att komma tillbaka till
Örebro?
- Det skall bli otroligt kul att komma till
Örebro igen, min gamla hemstad och
hemmaplan. Det blir kul att få träffa alla man
skapat fina minnen med och att få spela mot
dom skall bli kul. Jag är fylld av energi inför
matchen, jag har skapat så många fina
minnen i Behrn Arena och jag vill så klart visa
upp mig från min bästa sida ikväll.

Vad tror du blir avgörande idag?
- Jag tror att Örebro kommer att fokusera på
det defensiva spelet, försöka att bjuda på
väldigt lite ytor. Vi kommer nog få ha mycket
boll och föra spelet. Avgörande blir vilket lag
som bäst tar vara på de målchanser som
skapas och som lyckas minimera misstagen
ute på isen. Det blir en tuff och jämn match.

BOLLNÄS GIF
2. JENS WIIK (K)
6. HANS ANDERSSON
7. TIM STJERNSTRÖM
8. ANTON DAHLBERG
10. LINUS WESTH
11. CASPHER ERKSTRÖM
16. JOEL WIGREN
19. PATRIK NILSSON
20. PHILIP ÅSTRÖM
21. ALEX MÅRTENSSON
24. MARCUS PERSSON
25. NILS SPINNARS
29. JESPER LARSSON
30. ERIK PERSSON
33. PHILIP FLODSTAM
34. RIKU HÄMÄLÄINEN
55. OSKAR WESTH
88. SAKU HÄMÄLÄINEN
91. ERE VERHELÄ
93. OSWALD GUSTAFSSON
TRÄNARE
ANDREAS WESTH
HANS ÅSTRÖM
NIKLAS PRYTZ

LÄS ALLT OM KVÄLLENS
MATCH I MORGONDAGENS

VÅRA HUVUDPARTNERS

NÄSTA HEMMAMATCH

TISD. 30/11 kl. 19:00

Övriga matcher
ikväll

-

