
Dags för en vinst nu
Vart står Vetlanda?
Uppsnack med Jakob

innehåller bl.a.

MATCHPROGRAM



Det är dags för en seger nu, femte raka hemmamatchen där Vetlanda
gästar Behrn Arena, ett Vetlanda som blandat och gett i
säsongsinledningen. Vad kan vi då förvänta oss för matchbild denna
tisdagskväll i Elitseriens sjätte omgång?

Lagen möttes på försäsongen och då tilläts Örebro ha mycket boll. Det kan
bli något liknande ikväll där Vetlanda som spelar snarlikt Motala säkerligen
kommer att försöka erövra boll och ställa om snabbt på Joakim Andersson
och Filip Bringe längst fram. Dom är också erkänt starka i sitt lyftspel så det
gäller att vara redo, kliva dit ordentligt i varje situation och försöka döda
desamma.

Vi tror på en jämn match där gästerna så klart är favoriter men där Örebro
om man får spelet att stämma, kommer att kunna hota gästerna rejält och
förhoppningsvis ta säsongens första seger. Tränare Niclas Holmgren är
inne lite på samma spår inför kvällens match:

-Femte raka hemmamatchen och Vetlanda kommer på besök. Vi mötte dom på
försäsongen och fick stryk med uddamålet. Vi kände efteråt att vi inte gjorde en
jättebra match men hängde med ganska bra ändå. Nu är det dags att vi kliver
dit ordentligt och gör 90 bra minuter. Sist mot Motala gör vi 45 riktigt bra men
tappar i andra. Vetlanda är ett skridskostarkt lag med många bra skyttar så det
kommer att bli åka av men vi ska göra säsongens bästa match så får vi se vart
det slutar när domaren blåser av matchen runt 21.

Det är dags för en
seger nu!
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"Vi behöver vara smartare över hela banan och
minimera bolltappen så vet vi att vi kommer kunna
både försvara och anfalla på ett bra sätt genom hela
matchen."
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Match mot Vetlanda ikväll. Hur är
stämningen i laget?
- Stämningen är bra tycker jag, vi är
revanschsugna och väldigt taggade på att ta första
elitseriesegern.

Ni var riktigt bra första 45 senast. Hur skall
ni göra för att leverera det över 90 min?
- Vi behöver vara smartare över hela banan och
minimera bolltappen så vet vi att vi kommer kunna
både försvara och anfalla på ett bra sätt genom
hela matchen.

Vad tror du kommer att avgöra kvällens
match?
- Jag tror det kommer vara att vi sätter våran 
defensiv på ett bra sätt tillsammans, och sen 
att vi är effektiva när vi får våra lägen offensivt.

Hur ser du på din egen säsong så här
långt?
- Precis som för laget så märker man individuellt
att det är några nivåer upp från allsvenskan, och
jag känner att jag absolut har mer att ge. Jag
känner att jag börjar komma in i det mer och
jobbar hårt för att bli bättre för varje träning och
match som går.

Vad gör ÖSK till ett Elitserielag när
säsongen är över?
- Det är att vi är ett gäng med väldigt bra
bandyspelare som tillsammans är ett riktigt
bra bandylag.

Vi riktade strålkastaren på unga talangen Jakob Sjölander i Örebro.
Läs om hans tankar in för Vetlanda hemma nedan.

MATCHINTERVJUN

SE ALLA MATCHER FRÅN
ELITSERIEN PÅ



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



VART STÅR ÅRETS UPPLAGA
AV VETLANDA BK?

Ikväll gästas vi av Vetlanda BK. Vetlanda är framför allt kända för
att ha en av bandysveriges finaste akademier och man förser A-
laget med ett par talanger från akademien per år. Mest intressant
just nu och namnet på mångas läppar, 17-årige August Klang. En
spännande spelare som vi tycker att ni skall kolla lite extra på
ikväll.

Joakim Andersson, landslagsanfallaren, är annars tveklöst
Vetlandas största profil. Andra tunga profiler hos smålänningarna
är lagkaptenen Pontus Blomberg, unga anfallstalangen Filip Bringe
och en tredje anfallare i Emil Fedorov. Således behöver vi
knappast understryka för er som inte är bekanta med Vetlanda
sedan tidigare att dess absoluta styrka ligger i det offensiva spelet.

Man har bitvis haft problem med att stänga matcher (ref Tellus
och Bollnäs), och har inte riktigt kommit upp i nivå i det defensiva
spelet där man framför allt vart svaga på hörnslag. Så det finns så
klart en del frågetecken kring årets upplaga av Vetlanda och det är
klart att tappet av bl.a. Pontus Vilén är kännbart, men rutin har
man ändå i massor, så även kvalitet.

Frågan är om Vetlanda går mot topp sex eller om man fortsätter
att bjuda på ojämna insatser och blir ett lag för mittenskiktet? Det
är så klart för tidigt att säga men nog hade vi trott på 6 av 8 poäng
för smålänningarna inför kvällens spännande match i Behrn
Arena.



vetlanda bk
#2 AUGUST LJUNG
#5 PONTUS BLOMBERG (K)
#7 GUSTAV WALLIN
#8 AXEL EKHOLM
#9 PHILIP LENNARTSSON
#11 OLLE BERGLUND
#16 PONTUS NORDSTRÖM
#17 FILIP BRINGE
#18 JOAKIM ANDERSSON
#19 ALBIN RENHOLM
#26 SANTTU NURMI
#27 LINUS SANDQVIST
#47 EMIL NORDSTRÖM
#48 MÅNS RACOV
#53 CHRISTIAN BOMAN
#59 AUGUST KLANG
#61 EMIL FEDOROV
#68 JONATHAN SVENSSON
#72 ANTON SVENSSON
#74 EETU PEUHKURI

TRÄNARE
MATTIAS RENHOLM
BJÖRN EINARSSON
ANDREJ SANNIKOV

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

onsd. 24/11 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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