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SPORTEN

BANDY: ELITSERIEN

Vänersborg-Västerås
Arena Vänersborg i kväll kl 19.00

LÄGET I LAGET
Alla är hela och friska i truppen. 
Jämfört med Sirius-matchen i lör-
dags återkommer Mathias ”Pumpen” 
Johansson på liberoplatsen vilket 
betyder att Richard Kamperin Wal-
lin vilar tillsammans med Alexander 
Mayborn. Denne ersätts av Mikko 
Lukkarila.

SÅ GÅR SNACKET
Defensiven har hackat i de två 
 senaste matcherna, även om det till 
slut ändå blev seger mot Hammarby 
(7-5).

– Det offensiva spelet är främsta 
orsaken till det, vi har gått bort oss 
alldeles för lätt, säger IFK-tränaren 
Stefan Karlsson, som är mest miss-
nöjd med insatsen på Studenternas 
i lördags mot Sirius som vann med 
7-3:

– Vi agerade inte som ett lag nån 
gång egentligen under matchen. Vi 
var inte riktigt där och det håller 
inte mot något lag i den här serien, 
alla är så pass skickliga på att göra 
sin grej.

Men, tillägger Karlsson, det finns 
ingen anledning att gräva ner sig för 
detta:

– Nä, det är bara att ta lärdom och 
ladda för nästa uppgift.

Som alltså är Västerås SK, mästar-
laget som ligger utanför slutspels-
plats efter sju omgångar.

– De brände rätt mycket på för-
säsongen och har blandat och gett  
i seriespelet. Men det är ett lag med 
karaktär och stort kunnande, påmin-
ner Stefan Karlsson.

SÅ GÅR DET
Båda lagen har en del att bevisa – 
IFK kommer med två förluster på tre 
matcher och en darrig defensiv, VSK 
med en sensationellt svag start. En 
mycket intressant match på förhand 
som bör bli jämn och spännande.
TTELA-sportens tips: 4-4.

PRELIMINÄR STARTELVA
David Borvall – Adam Herou Löf, 
Pavel Bulatov, Mathias Johansson, 
Simon Blomqvist, Felix Pherson – 
Sergej Lomanov, Robin Lundqvist, 
Emil Viklund – Nikita Ivanov, Joakim 
Hedqvist.

INTERNA POÄNGLIGAN
1) Sergej Lomanov 20 (14 mål+6 
 assist), 2) Joakim Hedqvist 14 
(11+3), 3) Emill Viklund 10 (8+2), 4) 
Mikko Lukkarila 5 (5+0).

ÖVRIGA MATCHER
23/11: Edsbyn-Sirius, Gripen Troll-
hättan-Bollnäs, Kalix-Broberg Söder-
hamn, Villa Lidköping-Hammarby, 
TB Västerås-Sandviken, Tellus-
Vetlanda.

NÄSTA OMGÅNG
25/11: Gripen Trollhättan-Edsbyn, 
Bollnäs-Villa Lidköping, Hammarby-
TB Västerås, Sirius-Tellus, Broberg 
Söderhamn-Vänersborg, Sandviken-
Vetlanda.
27/11: Västerås-Kalix.

TABELLEN
ELITSERIEN
Villa Lidköping 9 6 2 1 60– 33 14
Sandviken 8 6 0 2 51– 24 12
Vänersborg 8 6 0 2 49– 29 12
Bollnäs 7 4 2 1 34– 19 10
Edsbyn 7 5 0 2 39– 32 10
Hammarby 7 3 2 2 32– 26 8
Broberg Söderhamn 7 3 1 3 21– 28 7
Sirius 7 3 1 3 22– 31 7
Västerås 7 2 2 3 27– 29 6
Vetlanda 7 2 1 4 34– 32 5
TB Västerås 7 2 0 5 22– 36 4
Gripen Trollhättan 8 1 1 6 18– 39 3
Tellus 7 1 1 5 16– 39 3
Kalix 8 1 1 6 17– 45 3

Stark VC-helg av David och Nils
SKRIDSKO: VÄRLDSCUPEN

Asienäventyret är över för 
den här gången för Trollhätte-
skrinnarna David Andersson 
och Nils van der Poel. 
Med två världscuphelger  
i benen har båda samlat på sig 
nya och viktiga erfarenheter.

Först Harbin i Kina, sedan 
 Nagano i Japan.

Trollhättans båda skridskofanto-
mer David Andersson och Nils van 
der Poel ser sig om i världen – och 
tävlar med framgång.

Nils svarade för ett riktigt topp-
lopp i kinesiska Harbin där han 
vann 5 000 meter i B-divisionen 
vilket gav honom en inträdesbiljett 
till A-divisionen vid den gångna 
helgens tävlingar i Nagano, huvud-
ort för vinter-OS 1998.

OCH NILS VAN der Poel gjorde 
ånyo ett nytt topplopp på favorit- 
distansen 5 000 meter och fick en 
tid som skulle ha räckt till elfte 
plats i knivskarp konkurrens. Men 
han diskvalificerades  sedan han 
kört på en så kallad plopp i en av 
kurvorna.

– Hans tid var jättebra, men kör 
man på en plopp så är det tyvärr 
ett regelbrott, säger förbunds- 
kaptenen Mattias Hadders.

Diskvalificeringen innebar att 
van der Poel trillade ner i B-grup-
pen igen.

– Det fungerar tyvärr så att blir 
man diskad får man noll poäng och 
då riskerar man att åka ner en divi-
sion, säger Hadders.

DAVID ANDERSSON, TILL vardags täv-
lande för SK Winner i Örebro, hade 
en mindre lyckad helg i Harbin, 
men åkte desto bättre i Naganos 

inomhushall under helgen.
På lördagen körde han 1 000 

meter på tiden 1.11,12 vilket räckte 
till en 16:e plats av B-divisionens 
totalt 32 startande åkare. Detta 
sedan David gjort ett mycket starkt 
slutvarv.

På söndagens 1 500 meter startade 
både David Andersson och Nils van 
der Poel. 

David klockades för tiden 1.48,96 
vilket räckte till en fin sjätteplats. 
Han var sju tiondelar från pallen.

– Han svarade väldigt bra på den 
träning han gjorde veckan innan 
världscuptävlingarna. Han körde 

fyra sekunder snabbare i Nagano, 
säger Hadders.

Nils åkte på 1.49,65 och blev tia. 
Tiden innebar personligt rekord.

NU LADDAR KILLARNA om inför 
världscuptävlingarna i holländska 
Heerenveen helgen 9-11 december.

Där satsar van der Poel på 10 000 
meter med målet att ta sig upp i A-
divisionen igen.

Andersson hoppas också på att 
kvala upp en division på sin favorit-
distans 1 500 meter.

TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Bild: MATTIAS MODÉEN

GLOBETROTTERS. Nils van der Poel (längst fram) och David Andersson (till vänster) har varit i Asien och tävlat med 
varierad framgång i världscupen – först i kinesiska Harbin, sedan i japanska Nagano.

”Han svarade väldigt 
bra på den träning 
han gjorde veckan 
innan världscup-
tävlingarna”

MATTIAS HADDERS,
svensk förbundskapten

Holmberg tror på 
vändning för VSK
BANDY: ELITSERIEN

När ett storlag i vilken sport 
det än månde vara börjar 
svikta, talas det omedelbart 
om kris. 
I Västerås SK tar man ganska 
lätt på den typen av snack. 
– Det är långt kvar på säsongen 
och vi vet vad vi kan, säger 
Tobias Holmberg, en av nyckel-
spelarna.

Svenska mästare förra säsongen.
Bara nia i tabellen efter sju avver-

kade omgångar den här säsongen.
Olyckskorparna må kraxa i 

”gurksta´n”, men sportklubben 
vet som sagt vad den kan.

Mesta Mästarna har varit i värre 
knipa förr.

– Visst, det har börjat lite knack-
igt. Men vi tog ett stort steg framåt 
mot Villa Lidköping senast, menar 
Tobias Holmberg.

En match som VSK ledde med 4-0 
men tappade till 4-4.

– Jo, men vi var lite för dåliga på 
att döda matchen. Och i stället för 
att göra det började vi pyssla med 

andra saker ...
Men det är ändå anmärknings-

värt att ett bandylag med så många 
profiler har öppnat så svagt i årets 
elitserie.

BARA TVÅ SEGRAR – Sirius och Bro-
berg Söderhamn, båda hemma – 

så här långt och sex poäng betyder 
att de grönvita återfinns först på 
 nionde plats, en pinne efter Sirius 
på den sista slutspelsplatsen.

Senaste besöket i Tvåstad gav 
inget muntert minne, 2-2 mot Gri-
pen Trollhättan i Slättbergs hallen 
för exakt en vecka sedan gav inget 
eko av positiv karakär för de grön-
vita supportrarna.

– Sedan dess har vi snackat en hel 
del och det är inget konstigt vi ska 
göra, bara vi gör det, säger Tobias 
Holmberg.

FRÅGAN ÄR OM manskapet kan bju-
da på något bättre den här gången?

– Det hoppas jag, det kändes i alla 
fall bra på träningen i kväll (mån-
dag), påpekar Tobias Holmberg och 
skickar därmed ett varningsmed-
delande till kvällens motståndare 
IFK Vänersborg.

Många skador på försäsongen 
förklarar till viss del VSK:s mindre 
lyckade serieöppning, men nu är 
allt frid och fröjd igen i truppen.

– Alla är tillgängliga, det känns 
riktigt skönt.

TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Bild: ANDREAS SANDSTRÖM

STOR PROFIL. Tobias Holmberg tillhör nyckelspelarna i det grönvita lag som 
i kväll kommer till Tvåstad för andra gången på en vecka. Senast det begav 
sig blev det 2-2 mot Gripen Trollhättan, bättre lycka mot IFK Vänersborg  
i afton?!

”Det är inget 
konstig t vi ska göra, 
bara vi gör det”

TOBIAS HOLMBERG,
nyckelspelare i VSK


