
MATCHPROGRAM

ELITSERIEN HERR | OMG. 5

Motalas succéinledning
Max om inledningen
Fina rabatter hos våra partners

innehåller bl.a.
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"Vi lär oss saker varje match och det är skönt
med tätt matchande så vi kan få revansch på
oss själva."
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Max, ni har fått en tuff start på seriespelet.
Vad är din analys av inledningen?
- Första två matcherna mötte vi otroligt bra lag
som straffade oss hårt på våra misstag. Mot
frillesås får vi inte riktigt till det som vi vill men med
lite marginaler på vår sida kunde det ha sett
annorlunda ut. 

Hur stor skillnad skulle du säga att det är
mellan att vara totalt överlägsna i
Allsvenskan kontra att vara förväntat
bottenlag i Elitserien som nykomling?
- Stor skillnad såklart. Inte bara att alla lag man
möter är bättre utan även att det är ett mycket
tightare spelschema. 
Det är många matcher vilket leder till att man inte
hinner träna eller återhämta sig på samma sätt
som i allsvenskan. 

Trots en tuff start, vilka bitar kan ni ta
med er in i kommande matcher?
- Vi lär oss saker varje match och det är skönt
med tätt matchande så vi kan få revansch på oss
själva. 

Vad måste ni bli bättre på för att börja
tävla om poäng på allvar?
-- Vi måste få till defensiven och bli tätare
tillsammans. Vi måste även bli mer effektiva när
vi får målchanser. 

Det har varit mycket snack om att ni
inte kan göra mål, men vi tycker att ni
skapat rätt mycket lägen i alla tre
matcher, vad krävs för att vi skall göra
fler mål sett till antalet skapade
målchanser?
- Det gäller att fortsätta vara i lägena och när
bollen väl sitter så tror jag det kommer lossna.
I och med det kommer självförtroendet
komma. 

Avslutningsvis, vad blir viktigt för att ta
två poäng mot serieledande IFK Motala
ikväll?
- Försvara sig bra och ta vara på de
målchanser som vi får. Det kommer kräva hårt
jobb om vi ska kunna vinna mot Motala men
vi vet att vi kan, vi har gjort det förut.

Vi riktade strålkastaren mot en av tränarna, Max Eriksson, mot väggen inför kvällens
heta derby. Hur ser han på den tuffa starten? Hur skall laget börja göra mål?

Om det och mycket annat läser du i intervjun nedan.

fredagsintervjun



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



Ikväll gästas Örebro av säsongens kanske största överraskning så här långt i
herrarnas Elitserie, IFK Motala. Mattias Sjöholm är förvisso en erkänt duktig
bandytränare som kan utföra stora saker med relativt små medel, men man måste
ända fråga sig vad han har gjort den här gången.

Laget radar upp segrar och ser hur solida och självsäkra ut som helst. Trots verkligt
dåliga förutsättningar försäsong efter försäsong (och en bit in i seriespelet) verkar
man ha hittat rätt på nytt i lagbygget och dynamiken mellan dess lagdelar.

IFK Motala har hittills varit en lagmaskin där alla ger allt för varandra i varje moment
ute på isen. Man krigar i 90 minuter och det har gett resultat och aldrig har väl
epitetet motivation slår klass varit så aktuellt som när Motala tog en komfortabel 6 - 2
seger borta mot Edsbyn. Räck upp handen ni som såg den komma i förväg.

Tappet av storstjärnan Viktor Spångberg verkar ha gjort laget gott, för fler är delaktiga
och spelare som Oskar Hulthammar har blivit ett år äldre och det gör mycket på den
här nivån. Längst bak har man en av seriens bästa målvakter i Jussi Aaltonen som
utstrålar trygghet och lugn. Längst fram har Jonas Enander levererat som aldrig förr
bredvid notoriske målskytten Philip Florén. Kanske är det så här det ser ut för ett lag
där det mesta görs rätt just nu?

Oavsett är det en imponerande inledning som inger respekt hos motståndarna och
givetvis är Motala jättefavorit ikväll sett till inledningen av seriespelet. Örebro har
dock vunnit förr mot IFK (senast 3 oktober) och alla vet att man måste vara bra om
man vill vinna i Behrn Arena.

Återstår att se om Motala tar femte raka ikväll eller om Örebro sätter stopp för
östgötarnas framfart. Oavsett så är gästernas inledning imonerande.

succéinledning av
östergötlands stolthet



IFK MOTALA
#7 CASPER HÄNNINEN
#13 VINCENT TRYGG
#9 ALBIN ROHLÉN
#16 OSKAR HULTHAMMAR
#18 AXEL HANSSON
#19 ALEX HÖÖG
#22 OLLE NORDLUND
#23 PHILIP FLORÉN
#24 FREDRIK LÖNN
#30 JUSSI AALTONEN
#36 NICLAS ÖGREN
#41 ELIAS GILLGREN
#45 JONAS ENANDER
#47 ANDERS PERSSON
#64 MAXIM PLOTNIKOV
#66 ANTON SPÅNGBERG
#73 ALEKSI SEPPÄNEN
#77 VIKTOR HULTHAMMAR
#88 ARTEM FEROYAN

TRÄNARE
MATTIAS SJÖHOLM
STEFAN LÖNN
HÅKAN ROHLÉN

LADDA UPP I LT-RÖR
TÄLTET INNAN MATCHEN.

 
KVARTERET HÅLLER ÖPPET

MED MAT OCH DRYCK
I TÄLTET FRÅN 17:30.

LÄS ALLT OM KVÄLLENS
MATCH I MORGONDAGENS



VÅRA HUVUDPARTNERS

nästa hemmamatch

tisd. 16/11 kl. 19:00



Du vet väl om att du enkelt och smidigt kan boka dina matchbiljetter hemifrån och
visa upp i mobilen i entrén matchdag?!

 
Besök orebroskbandy.ebiljett.nu

Fina erbjudanden från
några av våra partners

10% på allt padelspel hos Padel Only
för medlemmar i ÖSK Bandy.

10% på allt i butiken hos Mekonomen
i Bettorp för medlemmar i ÖSK Bandy.

10% hos Coop Österplan när du handlar
för mer än 200 SEK och visar upp din
50/50 lott.

LT-Rör tältet håller öppet under hela
matchen med mat och dryck.



övriga matcher
ikväll
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Häng med på säsongens första bortaresa när vi åker
till Sandviken för match i Göransson Arena mot SAIK
fredag 19/11.

Vi har 50 fribiljetter till matchen så du betalar endast
för bussresan.

Anmälan till Robban senast onsdag 17/11 15:00.

019 - 18 23 73

roberterickson@hotmail.com

res med svampen


